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Resumo da Dissertação apresentada ao PPGECEA/UEFS como parte dos requisitos 

necessários para obtenção do grau de Mestre em Ciências (M. Sc.) 

 

DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMENTO DOS REATORES UASB DA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO JACUÍPE II 

 

Jacqueline Flores Martins 

Agosto/2016 

 

Orientadores: Roque Angélico Araújo e Eduardo Henrique Borges Cohim Silva 

Programa: Engenharia Civil e Ambiental 

 

Neste trabalho foi avaliado o desempenho de tratamento do reator UASB da Estação 

de Tratamento de Esgoto Jacuípe II, em Feira de Santana-BA. Os resultados mostraram que 

os eventos de chuva e variação de vazão, ocorridos durante o período da pesquisa, afetam as 

características do esgoto bruto, principalmente a concentração da DQO, mas o UASB se 

manteve estável aos choques hidráulicos, apresentando eficiência de remoção de DQO, SST e 

SSV de 74,7, 83,9 e 84,0%, respectivamente, para uma vazão média de 447,1 m³.h-¹  e tempo 

de detenção hidráulica de 8,8 h. Os valores de pH (valor de 7,4) obtidos, mostraram que estes 

se  mantiveram na faixa ótima para metanogênese, assim como o comportamento da  

alcalinidade e dos ácidos graxos voláteis observados  indicam um bom funcionamento do 

reator. Foi construído um dispositivo para coletar amostras de lodo em várias alturas ao longo 

do reator a fim de analisar o crescimento microbiano (ou bacteriano) na manta de lodo do 

reator UASB. O coeficiente de produção de sólidos (Y) calculado ficou entre 0,29 e 0,48 

kgSSV.kgDQOremovida
-1, apresentando valor médio de 0,37 kgSSV.kgDQOremovida

-1, 

representando uma produção total de lodo de 2044,1 kgSV . O coeficiente de produção de 

lodo indica necessidade de descarga dos UASB, pois se encontra no limite do valor 

recomendado para o tipo de reator. O potencial de produção e aproveitamento energético do 

metano e biogás gerado no reator UASB da ETE foi estimado, e apresentou uma capacidade 

de produção de biogás, atualmente, na ordem de 2182,4 m³.d-¹  e um potencial diário para 

produção de energia elétrica da ordem de 4820 kWh. 

Palavras-chave: reator UASB, esgoto doméstico, qualidade do efluente UASB, água da 

chuva e UASB, aproveitamento energético do metano. 
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DIAGNOSIS OF OPERATING REACTORS UASB OF SEWAGE TREATMENT PLANT 

JACUÍPE II 

 

Jacqueline Flores Martins 
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In this work the performance of the treatment of an UASB reactor of Sewage 

Treatment Plant Jacuípe II, in Feira de Santana-BA, was evaluated. The results showed that 

rain events and flow variations, that occurred during the study period, affect the raw sewage 

characteristics, especially the COD concentration, but the UASB was stable to hydraulic 

shocks,  showed COD, TSS and VSS removal efficiency of 74,7, 83,9 e 84,0%, respectively, 

at mean flow-rate of 447,1 m³.h-¹ and  hydraulic retention time of 8,8 h. The values pH 

obtained (value of 7,4), showed that these remained in the optimum range for methanogenesis, 

the same behavior was observed for alkalinity and volatile fatty acids,  indicates a good 

operation reactor. A device was built to collect sludge samples at various heights along the 

reactor to analyze microbial (or bacterial) growth of sludge bed in UASB reactor. The 

calculated yield were observed between 0,29 to 0,48 kgVSS.kgCODremoved
-1, showed mean 

value of 0,37 kgVSS.kgCODremoved
-1 and an sludge production total of 2044,1 kgVS . The 

sludge yield coefficient indicates the need to discharge the UASB due to their values is at the 

limit value recommended for the type of reactor. The potential of methane and biogas 

production and energy recovery of  UASB reactor of STP was estimated, showed an capacity 

of biogas production, presently, in the order 2182,4 m³.d-¹  and a daily potential for electricity 

production in the order of 4820 kWh. 

 

Key-words: UASB reactor, domestic wastewater, quality of the effluent UASB, rain water 

and UASB, energy recovery of methane. 
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1 INTRODUÇÃO 

O modelo de desenvolvimento atualmente seguido pelos países é baseado na 

exploração sistemática e ilimitada de todos os recursos do planeta, visando o aumento da 

produção, do consumo e da riqueza. Porém, é preciso reconhecer que os recursos naturais são 

finitos, limitados e muitas vezes não renováveis, o processo produtivo produz gases de efeito 

estufa e, devido à ação antrópica, o meio ambiente sofre uma degradação acelerada de seus 

recursos. 

O crescimento populacional e do consumo, resulta no aumento da quantidade de 

efluentes. O lançamento de efluentes não tratados ou com tratamento inadequado nos cursos 

d’água compõe uma das ações antrópicas que mais contribui para a deterioração da qualidade 

das águas, comprometendo a capacidade de autodepuração 1dos corpos receptores. 

Assim, após o lançamento da carga orgânica, o equilíbrio da fauna e flora aquática é 

afetado, resultando num desequilíbrio inicial, mas que tende a retornar as suas condições 

naturais. Contudo, quando ocorre a entrada excessiva de matéria orgânica, o restabelecimento 

desta condição de equilíbrio torna-se significativamente comprometido, de forma que a 

capacidade autodepurativa do rio é ultrapassada.  

A ocorrência de processos poluidores contribui significativamente para a perda da 

qualidade dos recursos hídricos, caracterizando um desequilíbrio entre a disponibilidade 

hídrica e a demanda necessária a seus múltiplos usuários. 

Entre as várias técnicas de tratamento, a tecnologia anaeróbia permite a aplicação de 

uma tecnologia mais sustentável, em relação ao tratamento aeróbio, principalmente porque 

proporciona a produção de energia por meio do aproveitamento do biogás2.  formado durante 

o processo. 

                                                           
1 A autodepuração remete-se à quantidade de materiais orgânicos que um rio é capaz de assimilar sem o 
comprometimento de sua qualidade. Entende-se por autodepuração o processo de degradação da matéria 
orgânica no ambiente aquático resultante de uma sequência de fenômenos de natureza microbiológica 
(decomposição), química (oxidação) e física (diluição, sedimentação e reaeração atmosférica) (BRAGA et al., 
2005). 
 
2 O biogás é uma mistura gasosa rica em metano (CH4) e em dióxido de carbono (CO2). Tanto CH4 quanto o CO2 
são gases geradores do efeito estufa (GEE), porém o metano é considerado o mais importante GEE por 
apresentar um potencial de aquecimento global (Global Warming Potential - GWP) 21 vezes maior, no horizonte 
de 100 anos, quando comparado ao CO2. 
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Assim, a emissão de metano para atmosfera causa, também, um impacto ambiental. 

Por outro lado, por se tratar de um gás inflamável, a sua queima para produção de energia 

torna-se muito oportuna, dado seu elevado poder calorífico3.  

O reator UASB é um reator anaeróbio de alta taxa, que opera em baixo Tempo de 

Detenção Hidráulica (TDH) e alta idade do lodo e que tem se destacado no tratamento de 

esgoto doméstico em regiões tropicais e subtropicais, em países em desenvolvimento como o 

Brasil, pela possibilidade de geração de energia através do aproveitamento do biogás 

produzido, bem como da baixa produção de lodo, baixos custos de construção, pequena área 

requerida, pela simplicidade de operação e manutenção, e pela relativa eficiência de remoção 

da matéria orgânica em termos de Demanda Química de Oxigênio (DQO) (CHERNICHARO, 

1997; VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994) e estabilidade e robustez, independentemente da 

variação de temperatura e flutuação nas características do esgoto afluente (KHAN et al., 

2015). 

Em virtude disso, a tecnologia UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) é 

apresentada como um comprovado sistema de tratamento sustentável para uma ampla 

variedade de efluentes, especialmente nos países em desenvolvimento, que o utilizam em 

larga escala no tratamento de esgoto doméstico. 

Durante o tratamento por reatores UASB, é possível promover o saneamento 

ambiental e explorar o potencial energético do metano das Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETE), utilizando o subproduto gerado no tratamento anaeróbio, o biogás, visando minimizar 

o impacto do efeito estufa.  

Muitos estudos abordam esse tema e buscam reduzir a emissão de metano a partir do 

aproveitamento energético deste. Porém a capacidade de produção do metano está atrelada a 

eficiência de tratamento do reator UASB. 

 Estudos recentes têm mostrado algumas contradições em relação ao desempenho dos 

reatores UASB instalados em várias ETEs. Esse estudo foi realizado na Índia por Khan et al. 

(2014).  

A Índia é um país em desenvolvimento localizado em região de clima tropical assim 

como o Brasil. No estudo o desempenho ruim dos reatores UASB deveu-se principalmente às 

                                                           
3 O poder calorífico de um combustível é definido como a quantidade de calor produzido pela combustão 
completa de uma unidade de massa do mesmo. 
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flutuações nas características dos afluentes, descarga de lodo inadequada e operação e 

manutenção inadequada. 

Diante do exposto, demonstra-se a relevância desta pesquisa, isto é, a importância de 

se analisar o desempenho de tratamento dos reatores UASB.  

Com base nos resultados destes estudos, deve-se analisar o desempenho de reatores 

UASB visando levantar dados para avaliar a estabilidade operacional do mesmo, a qualidade 

adequada do efluente e a capacidade de produção de biogás para posterior geração de energia 

elétrica, bem como para garantir a qualidade adequada do efluente até seu lançamento no 

corpo receptor para que não esteja acima do que este possa suportar, garantindo o equilíbrio e 

a biodiversidade de seu ecossistema. 

Assim, no presente trabalho de pesquisa realizou-se o diagnóstico de funcionamento 

dos reatores da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário Jacuípe II, localizada em Feira de 

Santana, Bahia.  
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2 OBJETIVOS  

2.1 GERAL 

Avaliar o desempenho dos reatores UASB da Estação de Tratamento de Esgoto 

Sanitário Jacuípe II, em Feira de Santana, Bahia.  

2.2 ESPECÍFICOS 

a) Determinar a eficiência de remoção de material orgânico, monitorada através do 

parâmetro DQO. 

b) Avaliar o comportamento dos sólidos no afluente, no interior do reator e no efluente 

tratado, monitorado através da concentração de sólidos em suspensão no esgoto afluente 

e efluente. 

c) Determinar a taxa de produção de lodo no reator, através da determinação do coeficiente 

de produção de lodo (Y) e análise do crescimento microbiano na manta de lodo. 

d) Analisar a estabilidade operacional, através do monitoramento das condições ambientais 

(pH, alcalinidade, ácidos graxos voláteis e temperatura) para desenvolvimento do 

processo anaeróbio. 

e) Estimar o potencial diário para produção de energia elétrica.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 DIGESTÃO ANAERÓBIA 

O tratamento de esgoto é concebido de forma a acelerar os mecanismos de degradação 

biológica que ocorrem naturalmente nos corpos receptores. Nesse caso, a decomposição dos 

poluentes orgânicos biodegradáveis é alcançada, em condições controladas, em intervalos de 

tempo menores e mais definido do que nos sistemas naturais, fazendo-se uso de reações 

bioquímicas realizadas por microrganismos. Os principais organismos envolvidos no 

tratamento são as bactérias, protozoários, fungos e vermes, sendo o primeiro grupo o grande 

responsável pela estabilização da matéria orgânica. 

Neste processo ocorrem diversos mecanismos que interagem entre si, de maneira 

simultânea e sequencial. É importante observar a atuação microbiana para compreender os 

mecanismos de transformação da matéria orgânica e a formação do biogás em ambiente 

anaeróbio. 

3.1.1 Microbiologia da digestão anaeróbia  

A digestão anaeróbia pode ser descrita através da subdivisão desse processo em 

etapas. Em geral, são consideradas quatro etapas: hidrólise, acidogênese, acetogênese e 

metanogênese. Essas etapas apresentam uma sequência dos eventos microbiológicos que 

ocorrem durante o processo de estabilização da matéria orgânica até a produção de metano. A 

Figura 1 apresenta as diferentes etapas da digestão anaeróbia. 

Grupos distintos de microrganismos participam da digestão anaeróbia, de forma que o 

produto gerado durante o metabolismo de um grupo torna-se o substrato para o grupo 

subsequente. 

Na hidrólise (rota 1), bactérias fermentativas hidrolíticas são responsáveis pela 

hidrólise de macromoléculas e sua transformação em moléculas menores, assim as proteínas 

são degradadas a aminoácidos, os carboidratos a açúcares e os lipídeos a ácidos orgânicos de 

cadeia longa (ácidos graxos). Estes compostos atravessam as paredes celulares das bactérias 

fermentativas acidogênicas (rota 2), em que ocorre sua fermentação e oxidação, 

caracterizando a fase acidogênica, resultando na formação de compostos ainda mais simples, 
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principalmente em ácidos orgânicos voláteis, mas também em hidrogênio, alcoóis, cetonas e 

dióxido de carbono, em quantidades reduzidas.  

Figura 1 – Esquema geral adaptado da digestão anaeróbia, com as rotas metabólicas. 

Fonte: MOSEY, 1982 apud FORESTI, 1994, p. 102. 
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Na acetogênese, as bactérias acetogênicas promovem a oxidação dos ácidos orgânicos 

voláteis em acetato, porém esse processo é responsável por grande produção de hidrogênio 

(rota 3), tornando o meio ácido. Na metanogênese atuam as arqueas metanogênicas, que são 

divididas em dois grupos: as hidrogenotróficas (rota 5), que utilizam hidrogênio e dióxido de 

carbono para formação do metano, e as acetoclásticas (rota 6), que utilizam acetato para 

formação do metano constituindo os principais responsáveis pela produção deste gás, cerca de 

60 a 70% (CHERNICHARO, 1997). 

Assim, a produção de metano depende da disponibilidade de acetato no meio, mas 

ocorre que na etapa acetogênica, apesar de diversas reações serem possíveis de acontecer, 

muitas delas não são termodinamicamente favoráveis (∆Gº < 0)4, conforme pode ser 

observado através da Tabela 1, ocorrendo em ambiente em que a concentração do acetato e do 

hidrogênio é mantida a níveis reduzidos (rota 4). Para tanto, é importante que o equilíbrio das 

reações na acetogênese seja deslocado para direita, o que é obtido pela remoção contínua de 

H2, através das reações de redução (FORESTI, 1994). 

Os principais consumidores de hidrogênio são os microrganismos metanogênicos 

hidrogenotróficos. Nas situações em que se verifica que os produtores de hidrogênio, as 

bactérias acetogênicas, só conseguem crescer na presença dos consumidores de hidrogênio, as 

metanogênicas, resulta num processo global de digestão anaeróbia estável denominado por 

associação sintrófica (STAMS, 1994). 

Ao contrário dos demais microrganismos, as arqueas metanogênicas sobrevivem 

apenas na ausência de oxigênio, exigindo que o ambiente seja estritamente anaeróbio para que 

haja formação do metano.  

Uma observação importante é a baixa velocidade de crescimento e reprodução das 

arqueas metanogênicas em relação às demais, tornando-se um fator limitante no processo de 

digestão, principalmente quando comparada ao elevado crescimento das bactérias 

acetogênicas. Essa situação pode ocasionar um desequilíbrio entre a formação e consumo do 

acetato e, consequentemente, hidrogênio, o que compromete a produção de metano, devido à 

                                                           
4
 As reações químicas podem ser caracterizadas por ser um processo espontâneo na natureza ou não. A 

espontaneidade de tais processos está relacionada às variações nas energias livres de Gibbs (∆Gº) e quando estas 
são menores que zero (∆Gº<0), em dadas condições de pressão e temperatura, diz-se que a reação 
é termodinamicamente favorável nestas condições, ou seja, ela é espontânea (SMITH, 2011). 
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acidificação do meio, que é inóspito aos microrganismos em questão (NDON; DANGUE, 

1997). 

 

Tabela 1 ‒ Estequiometria e variação da energia livre de Gibbs de algumas reações presentes na etapa 
acetogênica de conversão anaeróbia da matéria orgânica. 

Reações Estequiometria 
∆Gº (kJ) 

(10ºC)1 (25ºC)2,3 (37ºC)1 

Oxidações   
   

Propianato → Acetato CH3CH2COO− + 3H2O → CH3COO− + HCO3
− + H++ 3H2 +82,4 +76,12 +71,8 

Butirato → Acetato CH3CH2CH2COO−  + 2H2O → 2CH3COO− + H+ + 2H2 +52,7 +48,12 +44,8 

Etanol → Acetato CH3CH2OH  + H2O → CH3COO− + H+ + 2H2 - +9,62 - 

Lactato → Acetato CH3CHOHCOO− + 2H2O → CH3COO− + HCO3
− + H++ 2H2 - −4,22 - 

Acetato → Metano CH3COO− + H2O → CH4 + HCO3
− −29,2 −31,02 −32,5 

Reduções     
 HCO3

− → Acetato 4H2 + 2HCO3
− + H+ 

→ CH3COO− + 4H2O −111,8 −104,62 −98,7 

 HCO3
− → Metano 4H2 + HCO3

− + H+ 
→ CH4 + 3H2O −140,9 −135,62 −131,3 

Sulfato → Sulfeto 4H2 + SO4
2− + H+  

→ HS− + 4H2O −157,1 −151,93 −148,2 

 
CH3COO− + SO4

2−  + H+ 
→ 2HCO3

− + H2O - −59,93 - 

Nitrato → Amônia 4H2 + NO3
− + 2H+  

→ NH4
+ + 3H2O - −599,63 - 

 
CH3COO− + NO3

−  + H+  + H2O
 
→ 2HCO3

− + NH4
+ - −559,63 - 

Nitrato → Nitrogênio 5H2 + 2NO3
− + 2H+  

→ N2
 + 6H2O - −1120,53 - 

Fonte: 1 LETTINGA et al. (2001). 
   

            2 THAUER et al. (1977). 
   

            3 HARPER;POHLAND, 1982 apud FORESTI, 1994, p. 98. 
   

 

Quando há presença de sulfato ou outro composto à base de enxofre na corrente do 

esgoto doméstico, muitos compostos formados nas etapas de fermentação servem como 

substrato para as bactérias redutoras de sulfato, que atuam em condições estritamente 

anaeróbias, provocando alterações nas rotas metabólicas uma vez que competem com os 

demais microrganismos por substratos disponíveis, inclusive com as arqueas metanogênicas. 

A sulfetogênese (rota 7) além de afetar a produção de metano produz sulfeto de hidrogênio 

(H2S) levando toxidade ao meio. 

3.1.2 Cinética da digestão anaeróbia  

O conjunto das reações sequenciais que ocorrem no processo anaeróbio pode ser 

considerado como uma reação global anaeróbia. 
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A eficiência global de conversão da matéria orgânica em produtos estabilizados 

depende da eficiência de cada reação e do equilíbrio entre as diversas espécies e entre os 

grupos de microorganismos presentes no processo. A velocidade de cada reação influencia na 

velocidade do processo e, as mais lentas, denominadas etapas limitantes, irão determinar a 

velocidade da reação global. 

Grande parte das reações que ocorrem no tratamento do esgoto é lenta, sendo 

necessário considerar o estudo da sua cinética. O estudo cinético de um determinado 

fenômeno ou processo significa estudar sua evolução no tempo, através da quantificação de 

certas grandezas que definem adequadamente esta evolução. No caso da degradação do 

material orgânico, as grandezas medidas são: tempo, concentração de microrganismos 

presentes, concentração de substrato que limita o processo e a concentração do produto em 

que se possa estar interessado. 

Conforme Tchobanoglous (1991), o tempo para ocorrer a reprodução da bactéria pela 

fissão binária5, pode variar de 20 minutos a até alguns dias, dependendo do tipo de bactéria. 

As divisões das bactérias são influenciadas por limitações ambientais, como a concentração 

de substratos e nutrientes e, ainda, a disponibilidade de espaço físico. 

O tempo requerido para o crescimento de uma população de microrganismos depende 

da velocidade de crescimento da mesma, a qual está fortemente relacionada com a velocidade 

do metabolismo e utilização do substrato. Havendo um controle adequado das condições 

ambientais, pode-se assegurar uma estabilização efetiva do substrato degradado, desde que 

condições favoráveis sejam oferecidas ao crescimento dos microrganismos 

(TCHOBANOGLOUS, 1991). 

Diversos fatores tais como a concentração de oxigênio, tipo de substrato, concentração 

de nutrientes, composição do meio, tipo de aceptor final de elétrons, pH, temperatura e 

presença de substâncias inibidoras influenciam no crescimento dos microrganismos, podendo 

afetar a velocidade de consumo de substrato e, consequentemente, a formação de produtos das 

reações bioquímicas. 

Os microrganismos podem ser comparados em sua forma de operação a máquinas 

químicas, capazes de regularem suas reações metabólicas e a biossíntese de suas próprias 

                                                           
5 Também conhecida como Reprodução por Cissiparidade. É processo de reprodução assexuada dos organismos 
unicelulares que consiste na divisão de uma célula em duas, por mitose, cada uma com o mesmo material 
genético da célula originária. 
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enzimas, para atingir máxima eficiência e economia. As enzimas são moléculas protéicas 

altamente especializadas, produzidas pelos próprios seres a partir de aminoácidos, apresentam 

a função de catalisadores bioquímicos, capazes de aumentar significativamente a velocidade 

das reações químicas específicas. Durante o ciclo catalítico, as moléculas enzimáticas 

interagem com o seu substrato de tal forma que o sítio ativo (centro ativo) das moléculas 

combinam-se ao substrato com uma complementaridade altamente organizada, quase perfeita 

(LEHNINGER et al., 2011). 

O crescimento de uma população única de microrganismo em função de um único 

substrato e quantidade definida previamente está representado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Perfil típico de crescimento bacteriano para uma única população de microrganismo para 

uma quantidade fixa de substrato. 

 
Fonte: TCHOBANOGLOUS (1991). 

Inicialmente é inoculado um pequeno número de microrganismos e o número viável 

de indivíduos é alcançado em função do tempo, em que ocorre o esgotamento do substrato e 

com isso o decaimento da população. O crescimento padrão baseado no número de células 

tem 4 fases bem distintas (TCHOBANOGLOUS, 1991). 

o 1º Fase – Fase lag (Retardo ou adaptação) – é um período de aclimatação das 

bactérias ao novo substrato fornecido, para que possa iniciar o processo de 

divisão.  

o 2º Fase – Crescimento logarítmico – ocorre a divisão das células a uma taxa 

determinada pelo seu tempo de geração e sua habilidade ao digerir o substrato.  
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o 3º Fase – Estacionária – a população permanece inalterada e ocorre por duas 

razões: houve o esgotamento do substrato ou nutriente necessário ao seu 

crescimento, ou a mortalidade é igual ao crescimento de novas células.  

o 4º Fase - Declínio ou mortandade – a disponibilidade de substrato ou nutriente 

no meio é escassa. A taxa de morte bacteriana excede a produção de novas 

células. Prevalecem as características da respiração endógena, situação em que 

as bactérias são forçadas a utilizar o seu próprio protoplasma celular como 

fonte de alimento. Em alguns casos essa fase pode se comportar como o 

inverso da fase de crescimento logarítmico. 

A fase de maior interesse e importância no perfil do crescimento microbiano é a fase 

do crescimento logarítmico. Pelo fato da taxa de degradação da matéria orgânica em 

processos de tratamento biológico de resíduos orgânicos ser função do número de 

microrganismos presentes. A fase de menor interesse para este tipo de tratamento é a fase lag 

ou de adaptação, devido à taxa de crescimento ser nula. 

A realidade de um reator biológico para o tratamento de efluente doméstico é bem 

diferente da curva demonstrada pela Figura 2, visto que já existem várias espécies de 

microrganismos metabolizando uma infinidade de compostos. 

Dessa maneira haverá uma variação do tipo e forma das curvas com superposição, 

desenvolvendo-se em tempos diferentes, agravando a dificuldade em descrever 

matematicamente a cinética da conversão. Devido à complexidade dos substratos e ao 

envolvimento de diversas populações de bactérias interagindo associadamente, no caso da 

digestão anaeróbia, torna-se difícil descrever um modelo matemático que represente com 

clareza as reações enzimáticas dos processos biológicos.  

Normalmente para o estudo da cinética em tais processos se fixa uma temperatura e 

analisa-se a velocidade de degradação do substrato em função do tempo. No decorrer do 

tempo a concentração do substrato tende a diminuir, devido ao aumento da massa de 

microrganismos e a consequente demanda pelo substrato. Baseado em tais fatos, a base dos 

modelos biológicos é estruturada fundamentalmente em três variáveis: 

o Concentração do substrato (S); 

o Concentração de microrganismos (X); 

o Tempo decorrido (t). 
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3.1.3 Influências nas condições operacionais – fatores limitantes 

A eficiência de um processo de digestão anaeróbia depende de fatores como a carga 

orgânica aplicada ao reator, dos parâmetros operacionais e da estabilidade das condições 

ambientais. A variedade de microrganismos envolvidos no processo leva à exigências 

ambientais e nutricionais muito complexas, para que ocorra e é muito sensível a distúrbios 

(FELCHNER-ZWIRELLO et al., 2012). 

 Uma situação que pode ocorrer, por exemplo, é o choque de carga (ou sobrecarga 

orgânica). Esta pode ser definida como a presença de um excesso de matéria orgânica 

biodegradável tal que a população ativa não é capaz de digeri-la. E, pode ser obtida seja pelo 

excesso de carga orgânica alimentada ao reator anaeróbio, seja por outra circunstância que 

produza uma diminuição da atividade ou do número dos microrganismos, como uma variação 

da temperatura, a existência de substâncias tóxicas ou a presença de oxigênio para digestão 

anaeróbia. 

Os parâmetros operacionais que afetam a estabilização anaeróbia da matéria orgânica, 

principalmente na etapa metanogênica, são: a temperatura, pH, alcalinidade, presença de 

nutrientes essenciais, toxidade (MALINA JR; POHLAND, 1992). 

Esses distúrbios afetam principalmente as arqueas metanogênicas uma vez que as 

bactérias acidogênicas são mais tolerantes, produzindo efeitos como a acumulação dos ácidos 

graxos voláteis (AGV). A acumulação de AGV pode causar uma rápida redução do pH, da 

alcalinidade, redução do percentual de metano no biogás, menor produção de biogás ou 

mesmo uma inibição total (CHERNICHARO, 1997; FELCHNER‐ZWIRELLO et al., 2012). 

Caso a taxa de remoção de ácidos voláteis, através da metanogênese, não acompanhar a taxa 

de produção dos mesmos, surge aí uma situação de instabilidade, com a produção líquida de 

ácidos, resultando na diminuição do valor do pH. Tal fato pode causar uma redução na 

atividade metanogênica e um aumento na produção líquida de ácido, ocasionando o que se 

denomina de acidificação (ou azedamento) do conteúdo do reator, sendo a causa mais comum 

de falha operacional em sistemas de tratamento anaeróbio (CHERNICHARO, 1997). Nesse 

caso, o reator somente começará a funcionar novamente, após a adição de alcalinidade 

externa. Compostos como dióxido de carbono (CO2) e AGV de cadeia curta tendem a abaixar 

o pH, enquanto alguns cátions, como os íons de nitrogênio amoniacal provenientes da 
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degradação de proteínas, o sódio originado da degradação do sabão e o bicarbonato, 

aumentam a alcalinidade e o pH (VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994).  

O valor do pH afeta, também, a solubilidade e as reações de outras substâncias, 

orgânicas e inorgânicas. Além disso, aparentemente algumas interações bioquímicas e as vias 

de degradação podem ser influenciadas pelo pH. Tem-se que os reatores anaeróbios possuem 

um bom desempenho quando operados próximos à faixa neutra de pH (VAN HAANDEL; 

LETTINGA, 1994).  

Em relação à variação de temperatura, as bactérias metanogênicas são as que mais 

sofrem com a influência da temperatura, pois apresentam um intervalo de temperatura muito 

restrito de operação, podendo causar o aumento de ácidos voláteis através de baixas 

temperaturas, e consequentemente uma queda de pH. A Tabela 2 apresenta a classificação da 

digestão anaeróbia de acordo com a faixa de temperatura em que os microrganismos atuam.  

Tabela 2 ‒ Classificação da digestão anaeróbia em função da temperatura 

Classificação 
Intervalo de 

temperatura (ºC) 
Temperatura ótima 

(ºC) 
Intervalo de 

duplicação (dias) 

Psicrofilica 15 - 25 18 10 - 40 

Mesofilica 30 - 40 35 02 - 10 

Termofilica 50 - 60 55 01 - 02 

Fonte: MADIGAN; MARTINKO (2006). 

 

A Figura 3 mostra que não existe uma fronteira clara entre os intervalos de 

temperatura em que as espécies são capazes de crescer e metabolizar, mas é possível 

visualizar a taxa de crescimento superior das metanogênicas termofilicas em elevadas 

temperaturas, bem como um crescimento inferior destas bactérias quando comparada ao 

crescimento das psicrofilicas e mesofilicas em temperatura baixas (T < 40°C).  

Temperaturas mais elevadas ocasionam uma velocidade na reação de degradação 

maior, porém torna o processo bastante instável. A velocidade de crescimento durante a 

digestão termofilica é superior às demais, pois apresenta uma quantidade de energia 

disponível maior, necessitando de um menor intervalo para duplicação das células. Uma 

observação importante é que apesar da velocidade superior, o rendimento do metano na 

digestão termofilica aumenta apenas 7% em relação à digestão mesofilica (MATA-

ALVAREZ et al., 2000).  

 



27 

 

Figura 3 – Taxa de crescimento metanogênico de acordo com a temperatura de operação. 

 
 Fonte: WIEGEL (1990). 

Em geral, as taxas de crescimentos duplicam por cada aumento de 10ºC, dentro do 

intervalo usual de funcionamento mesofílico de 10 a 35ºC (RITTMANN; McCARTY, 2001). 

A temperatura é um fator importante para a eficiência na produção de metano, sendo 

considerada uma boa temperatura de operação em torno de 35 ºC, o que é atingido em regiões 

tropicais, podendo operar a temperatura ambiente e alcançando vantagens no processo 

(NDON; DAGUE, 1997).  

Por isto, a decisão de qual intervalo de temperatura o reator deve ser operado durante o 

tratamento de esgoto é uma decisão importante. Em esgotos diluídos, à temperatura ambiente, 

o metano produzido pode ser insuficiente para elevar a temperatura do reator até a faixa 

desejável. Em esgotos mais concentrados, em que a produção de metano por unidade de 

volume do reator é maior, ou esgotos com altas temperaturas como o caso das regiões 

tropicais, é possível trabalhar na temperatura ótima dos mesófilos uma vez que o biogás 

produzido será suficiente para aquecer o reator (RITTMANN; McCARTY, 2001). 

3.1.4 Nutrientes 

O nitrogênio (N) e o fósforo (P) são nutrientes essenciais para todos os processos 

biológicos. A quantidade de N e P, em relação à matéria orgânica presente, é um fator que 

afeta a eficiência dos microrganismos em obter energia para síntese dos substratos orgânicos 

durante o processo de digestão. A relação carbono-nitrogênio (C:N) é um fator relevante, pois 

o nitrogênio é necessário para sintetizar proteínas, devendo existir uma correta proporção 
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entre o carbono e o nitrogênio. Quando isso não ocorre, as bactérias não serão capazes de 

consumir todo o carbono presente, e o desempenho do processo será baixo. A baixa 

velocidade de crescimento dos microrganismos anaeróbios, comparados com os aeróbios, 

resulta em um menor requerimento nutricional. Em geral, admite-se que a relação DQO:N:P 

de 500:5:1 é suficiente para atender as necessidades de macronutrientes dos microrganismos 

anaeróbios (CHERNICHARO, 1997;  RITTMANN; McCARTY, 2001). 

O nitrogênio esta presente no esgoto doméstico em virtude de ser disponibilizado para 

o ser humano através das proteínas das plantas e carnes consumidas. A maior parte deste 

nutriente é excretada através da urina e o restante através das fezes, que contém 

aproximadamente 5% de nitrogênio em sua composição, células da pele e pêlos mortos 

(LENS et al., 2001). 

É importante notar que a alta concentração de nitrogênio favorece a formação de 

amônia ou do íon amônio e que pode, a depender da temperatura, além de competir com os 

microrganismos produtores de metano pelos substratos disponíveis, aumentar a toxidade do 

meio, sendo responsável pela inibição do processo de degradação anaeróbia, uma vez que as 

arqueas metanogênicas são sensíveis a elevados níveis de amônia livre, e ao que parece as 

acetoclásticas são mais sensíveis do que as hidrogenotróficas (CALLI et al., 2005; MATA-

ALVAREZ et al., 2000;). 

O fósforo existe na forma orgânica, em que se encontra combinado à matéria orgânica 

em proteínas e aminoácidos, e inorgânica, sob a forma de orto e polifosfatos. 

Além do nitrogênio (N), o enxofre (S) também é considerado um nutriente essencial 

para a metanogênese. O sulfeto exerce um controle considerável na viabilidade da 

metanogênese em presença de certos substratos, principalmente devido à concorrência entre 

as bactérias redutoras de sulfato e as metanogênicas (MALINA JR; POHLAND, 1992). Os 

microrganismos assimilam enxofre na forma de sulfetos, que é um constituinte comum em 

muitos esgotos, principalmente os industriais. Algumas proteínas também são fonte de 

enxofre. A concentração de enxofre, em geral, deve ser da mesma ordem de grandeza (ou 

levemente superior) à do fósforo. (FORESTI et al., 2006). 
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3.2 TECNOLOGIA ANAERÓBIA NO TRATAMENTO DE ESGOTOS 

Os processos de tratamento objetivam diminuir o potencial poluidor do esgoto antes 

que ele seja lançado ao corpo de água, geralmente, pela separação dos materiais sólidos por 

meio de processos físicos, químicos e biológicos, existindo vários processos que se 

diferenciam (VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994). 

A utilização de sistemas anaeróbios para o tratamento de efluentes permite a aplicação 

de uma tecnologia mais sustentável em relação aos outros tipos de sistemas de tratamento, 

pois proporcionam a produção de energia por meio do biogás, demandam pequena área e 

possuem simplicidade de construção.   

Para os reatores anaeróbios serem operados com baixos tempos de detenção hidráulica 

e elevados tempos de retenção celular (ou idade do lodo)6, os mesmos necessitam incorporar 

mecanismos de retenção de biomassa, configurando-se assim os sistemas de alta taxa. 

Diversos tipos de reatores de alta taxa são utilizados para o tratamento de esgotos, sendo que 

estes podem ser classificados em dois grandes grupos, de acordo com o tipo de crescimento 

de biomassa no sistema. A Figura 4 apresenta os sistemas anaeróbios de alta taxa mais 

comumente utilizados no tratamento de esgoto doméstico no qual são classificados conforme 

o tipo de crescimento da biomassa no sistema. 

O conceito de crescimento bacteriano disperso relaciona-se à presença de flocos ou 

grânulos de bactérias, inteiramente livres. Já o conceito de crescimento bacteriano aderido 

pressupõe o desenvolvimento de bactérias agregadas a um material inerte, levando à formação 

de um filme biológico (biofilme). 

Dentre estes, o reator UASB tem se destacado e, em especial, para o tratamento de 

esgoto em regiões tropicais e subtropicais, como é o caso do Brasil. O uso deste tem sido 

incentivado por causa de várias vantagens, incluindo baixos custos de construção, pequena 

área requerida, baixa produção de lodo, operação e manutenção simples, geração de energia 

na forma de biogás, relativa eficiência de remoção de DQO (CHERNICHARO, 1997; VAN 

                                                           
6 Para sistemas contínuos, cujo volume de líquido que entra é o mesmo que sai do sistema, o TDH é definido 
como o tempo médio de permanência do líquido no sistema, sendo a razão do volume do reator pela vazão de 
líquido. Já a idade do lodo, é definida como a concentração de massa total de microrganismos presente no 
sistema dividido pela massa total de microrganismo retirada do sistema. 
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HAANDEL; LETTINGA, 1994;), estabilidade e robustez, independentemente da variação de 

temperatura e flutuação nas características do esgoto afluente (KHAN et al., 2015). 

Figura 4 – Classificação usual para sistemas anaeróbios de alta taxa tratando esgoto doméstico. 

 
Fonte: ARAUJO (2014). 

3.2.1 Balanço de massa da DQO  

Os balanços de massa são baseados na lei de conservação da massa, que estabelece 

que a massa não pode ser criada nem destruída, e pode ser descrita, para um determinado 

sistema, conforme mostrado na Figura 5. 

Figura 5 – Balanço de uma quantidade conservada em um sistema. 

 

Fonte: Adaptado de FELDER; ROSSEAU (2012). 

O reator UASB opera em processo contínuo uma vez que as entradas e saídas fluem 

continuamente ao longo do tempo. Assim, o termo acúmulo é igual a zero, simplificando o 

balanço.  
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Em sistemas de tratamento biológico, a degradação da matéria orgânica é alcançada 

através do metabolismo bacteriano, sendo a DQO uma medida indireta da quantidade de 

compostos orgânicos presentes no esgoto. 

Chernicharo (1997) apresenta as rotas de conversão da matéria orgânica em sistemas 

anaeróbios, conforme se observa na Figura 6. 

Fonte: CHERNICHARO (1997). 

Observa-se que do total de matéria orgânica que entra no sistema, a maior parte (50 a 

70%) é convertida em metano e apenas uma pequena parcela é transformada em novas células 

microbianas (5 a 15%). O material não convertido em biogás ou biomassa sai do reator como 

material não degradado (10 a 30%). 

O esquema de conversão de DQO em um reator anaeróbio pode ser simplificado e 

descrito conforme a Equação 1 que segue: 

������ = ���	�� + ����� + ����	� + ����	�                                                   (1) 

Em que: 

������ é a massa diária de material orgânico afluente.  

���	�� é a massa diária de DQO não convertida, perdida n efluente (como sólidos em 

suspensão e substâncias orgânicas não biodegradáveis).  

����� é a massa diária de DQO convertida em metano. 

����	� é a massa diária de DQO utilizada para crescimento celular.  

����	� é a massa diária de DQO não convertida, mantida no lodo do reator.  

A estimativa das parcelas ����	� e ����	� pode se tornar bastante difícil, uma vez 

que estas dependem de uma série de fatores relativos às características do despejo e ao 

sistema de tratamento. Para o caso particular do tratamento de esgotos domésticos em regiões 

Figura 6 – Rotas de conversão de matéria orgânica em sistema anaeróbio. 
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tropicais se pode estimar a avaliação conjunta das parcelas ����	� e ����	�, a partir da 

produção esperada de sólidos no sistema (CHERNICHARO, 1997), transformando-se na 

parcela de �������, é a massa diária de DQO convertida em lodo. 

3.3 REATORES UASB 

O processo que ocorre em um reator UASB consiste em um fluxo ascendente de 

esgoto passando através de uma região de lodo de elevada atividade, com um perfil de sólidos 

variando de mais denso no fundo do reator (leito de lodo), até um lodo mais disperso no topo 

do reator (manta de lodo). A estabilização da matéria orgânica ocorre em todas essas zonas de 

lodo e a mistura do sistema é realizada pelo fluxo ascendente do efluente e das bolhas de gás 

que são formadas durante o processo digestivo. A existência do separador trifásico no reator 

UASB permite que as partículas de lodo retornem à zona de digestão, garantindo um tempo 

de retenção de sólidos adequada e a obtenção de altas concentrações de lodo anaeróbio no 

reator, além de permitir que o biogás se desprenda da fase líquida, possibilitando sua captura. 

Figura 7 – Reator UASB e suas partes constituintes. 

 

Fonte: CHERNICHARO (1997). 

As partículas floculentas ou granulares distribuem-se ao longo da manta e, 

dependendo da agitação hidráulica promovida pelo sistema, podem apresentar uma manta 

com características homogêneas (lodo mais disperso e com muita mobilidade) ou claramente 

estratificada (lodo mais granulado e com densidades muito diferentes). Quanto mais 

granulado, maior é a concentração de lodo no fundo do reator, formando camadas mais densas 
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e estacionárias. A agitação hidráulica e a densidade mais homogênea são condições essenciais 

para um melhor desempenho da biomassa e sua expansão no reator. O grau de agitação 

definirá a expansão do leito e a diferença de densidade determinará a formação ou não de 

camadas estacionárias dentro desse leito e ao fundo do reator. O lodo granulado é definido 

como sendo uma biomassa com propriedades adequadas para os sistemas anaeróbios de fluxo 

ascendente, em que ocorre a metanogênese (OLIVA, 1997). Nos reatores UASB as camadas 

inferiores da biomassa invariavelmente são mais densas e estacionárias do que as camadas 

superiores, sendo isso como consequência da menor produção de biogás na parte inferior do 

reator.  

O reator UASB dispensa o uso de materiais de enchimento por desenvolver e reter 

biomassa concentrada e de alta atividade metanogênica, principalmente em sua parte inferior 

na forma de grânulos e/ou flocos densos, denominada zona de reação ativa. Isto é conseguido 

por meio de uma seleção interna imposta pela velocidade do fluxo ascendente, do tipo de 

substrato e ainda da carga orgânica volumétrica (COV). Esses fatores, levados em 

consideração desde a partida do sistema, permitem o cultivo do lodo. Também, a 

incorporação de um dispositivo interno de separação de sólidos, gases e líquido fazem com 

que o reator trabalhe com elevados tempo de detenção celular (ou idade do lodo) mesmo com 

tempo de detenção hidráulica baixos. 

A eficiência do processo de tratamento, além de depender da temperatura e acidez do 

meio, é altamente dependente do tempo de detenção hidráulica, isto é, do tempo disponível 

para que as bactérias utilizem o substrato (VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994). 

De acordo com Abbasi e Abbasi (2012), o funcionamento de um reator UASB gira em 

torno do seu leito de lodo, que se expande quando o esgoto flui ascensionalmente sobre ele, 

no sentido vertical, em que tanto a qualidade do lodo presente quanto o contato entre 

biomassa e matéria orgânica, são responsáveis pelo sucesso de um reator UASB. 

O compartimento de decantação, em que o lodo mais pesado é removido da massa 

líquida e retorna à zona de digestão, se localiza no entorno e acima do separador trifásico. 

Note que enquanto as partículas mais pesadas são retidas, as mais leves saem junto ao 

efluente final do reator. O biogás que se forma no compartimento de digestão sobe na fase 

líquida até atingir a interface líquido-gás, em que se desprendem, e saem do reator por meio 

de tubulações, sendo emitido diretamente para a atmosfera ou captado e conduzido a algum 
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tipo de tratamento e/ou aproveitamento. Os flocos de lodo que por vezes ficam aderidos às 

bolhas de gás, tendem a sedimentar após o desprendimento desses gases da fase líquida e 

voltam a compor a massa de lodo da zona de digestão. Os defletores de gás que ficam abaixo 

do separador trifásico, objetivam desviar o gás do compartimento de decantação e direcioná-

lo à saída de gás, além de evitar a ocorrência de turbulência no compartimento de decantação 

(VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994). 

Estima-se que quase 80% dos sistemas de tratamento anaeróbico de esgoto do mundo 

são baseados na tecnologia UASB (ABBASI; ABBASI, 2012), A concepção original dos 

reatores UASB apresenta dificuldades para tratar efluentes com elevadas cargas volumétricas 

e concentrações de sólidos, e o crescente aumento populacional e do consumo elevou a 

quantidade de esgoto doméstico a ser tratado em reatores UASB, gerando um acréscimo da 

vazão de efluente nos reatores em comparação à concepção original, o que pode evidenciar 

uma limitação do UASB no que diz respeito à velocidade ascensional e à degradação da DQO 

particulada como etapas limitantes do processo. O bom contato entre a biomassa e o substrato 

e a boa mistura são fundamentais para garantir uma boa cinética da digestão. Apesar da boa 

retenção do lodo, a baixa velocidade ascensional aplicada e a baixa produção de biogás, 

provocam uma mistura insuficiente do esgoto no reator, apresentando limitações de 

transferência de massa (FORESTI et al, 2006). Tem-se também a perda de sólidos no efluente 

e a formação de escuma no interior do separador trifásico como limitações evidentes no 

desempenho dos reatores UASB (ARAUJO, 2014; FORESTI et al, 2006;). 

Entretanto, apesar de suas vantagens, comumente os reatores UASB não são capazes 

de depurar os esgotos ao nível de atendimento de alguns padrões estabelecidos pela legislação 

ambiental brasileira, para a maioria dos corpos receptores, sendo necessário, portanto uma 

etapa de pós-tratamento. Os sistemas combinados anaeróbio-aeróbio são bastante utilizados, 

principalmente, quando, além da remoção da matéria orgânica excedente, deseja-se a remoção 

de nutrientes, particularmente fósforo, nitrogênio orgânico e amoniacal (CHERNICHARO, 

1997; KASSAB et al., 2010; NETO;  CAMPOS, 1999), sendo que a associação mais comum 

é configuração UASB+Lagoa de polimento e, devido à limitação de área, a configuração 

UASB+Lodos ativados tem ganhado destaque no Brasil. 

Para caracterizar o desempenho do reator UASB são observadas o efeito do tratamento 

sobre os seguintes parâmetros: Concentração de material orgânico, monitorado através do 
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parâmetro DQO; Acumulação de lodo; Concentração de sólidos sedimentáveis e em 

suspensão; pH, alcalinidade e concentração de AGV (VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994). 

O monitoramento dos AGV é importante no controle da estabilidade de reatores 

anaeróbios. Os ácidos graxos voláteis proporcionam a capacidade de tamponamento do meio 

na faixa de pH entre 4 e 5. Sendo eles produtos intermediários da digestão anaeróbica, a alta 

concentração de AGV no meio pode levar à instabilidade operacional devido à diminuição do 

pH e inibição da atividade microbiana. É mais provável ocorrer acumulação de AGV quando 

existe choque de carga devido às limitações cinéticas e termodinâmicas a associação 

sintrófica entre as metanogênicas e acetogênicas (MOTA et al., 2015). 

3.3.1 Produção de metano 

Em muitas estações o metano produzido durante o tratamento do esgoto é emitido 

diretamente para a atmosfera. Sendo este um dos gases geradores do efeito estufa (GEE), ele 

contribui para o aquecimento global, devido a sua capacidade de retenção do calor (irradiado) 

no planeta. O poder de retenção de calor do metano é 21 vezes superior à do dióxido de 

carbono, também componente do biogás formado no UASB e outro GEE. Visando minimizar 

o impacto ambiental e otimizar a geração energética, pode-se reduzir as emissões de metano e 

utilizar o mesmo como fonte alternativa de energia, a partir do calor que é liberado na sua 

combustão. 

A estimativa da produção de metano em um reator UASB pode ser feita a partir da 

massa de DQO degradada. A DQO é um parâmetro que mede a quantidade de matéria 

orgânica suscetível a ser quimicamente oxidada em um meio líquido. A partir da reação 

descrita através da Equação 2, pode-se estimar a parcela da DQO que está disponível para 

produção de metano.  

�� + 2�� → ��� + 2���                                                                                         (2) 

Sendo a massa molecular do metano (CH4) e do oxigênio (O2), respectivamente, 16 e 

32 g.mol-1, e, conforme apresentado na Equação 2, para cada mol de CH4 são necessários dois 

mols de O2 para sua completa oxidação a CO2 e H2O, logo, tem-se que para cada 16 g de CH4 

produzido, e constituinte na fase gasosa, 64 g de DQO do despejo são removidos, 

correspondendo, nas nas CNTP (0ºC e 1 atm), a 350 mL de CH4 para cada grama de DQO 

removida. 
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A avaliação da produção de biogás pode ser feita a partir da estimativa da carga de 

DQO afluente ao reator que é convertida em gás metano, conforme relatado a seguir. 

��� = ������
�(�)                                                                                                               (3) 

Sendo,	"(#) = $×&'()
*×(�+,-�)                                                                                              (4) 

Substituindo (3) em (4), tem-se: 

��� = ������×*×(�+,-�)
$×&'()×.///                                                                                              (5) 

Em que: 

��� é a produção volumétrica teórica máxima de metano (m³.d-1) 

����� é a massa diária de DQO convertida em metano (kgDQO.d-1) 

0 é a pressão atmosférica (1 atm) 

1��� é a DQO correspondente a uma mol de CH4 (0,064 kgDQOCH4.mol-1) 

2 é a constante universal dos gases (0,08206 atm.L.mol-1. K-1) 

# é a temperatura operacional do reator (ºC) 

A determinação da massa diária de DQO convertida em CH4 pode ser calculada 

através da Equação 1, reescrita na forma da Equação 6. 

����� = ������ − ���	�� − �������                                                                (6) 

A produção de metano durante a digestão anaeróbica da matéria orgânica depende da 

eficiência do tratamento. Porém, uma parte do metano que é produzido não está disponível 

para o aproveitamento energético, sendo perdido com o efluente líquido do reator UASB. A 

perda de metano dissolvido com o efluente é uma das questões-chave que devem ser 

solucionada a fim de aumentar recuperação energética para este tipo de tratamento. 

O metano que permanece dissolvido no efluente do reator poderia representar DQO 

convertida, mas não removida na condição gasosa. Porém, conforme relatado por Hartley e 

Lant (2006) ao verificar o efeito do metano dissolvido sobre a concentração de DQO medida, 

não foi detectado o metano nos testes realizados. Este fenômeno ocorre devido à grande 

volatilidade do metano que faz com que ele tenda a não ser lido no teste de DQO, seja em 

função da volatilização no procedimento de coleta (pontual ou composta) ou mesmo quando 

da execução das análises (SOUZA, 2010), dificultando a quantificação dessa parcela no 

balanço da DQO. 



37 

 

No estudo desenvolvido por Souza e Chernicharo (2011) em reatores UASB tratando 

esgoto doméstico, obteve-se uma remoção de 70% da DQO afluente, sendo que desta 

quantidade de DQO removida apenas cerca de 36% poderia ser recuperada como  biogás, na 

câmara de gás. Ainda, de todo o metano produzido, a parcela dissolvida no efluente variou de 

36 a 40%, enquanto a parcela emitida na superfície dos decantadores foi da ordem de 4%, 

mostrando o quanto de metano é perdido, seja dissolvido no efluente ou como gás residual na 

área dos decantadores, e pode vir a ser aproveitado.  

Entretanto, Lobato et al. (2012) mostram que de toda a DQO convertida em metano, a 

parcela recuperada no biogás variou de 50 a 75%, a depender das perdas mencionadas 

anteriormente. No balanço para DQO removida no reator UASB, Lobato et al. (2012)  

obtiveram para uma situação típica, 71% DQO convertida em CH4, desses 21% e 5% foram 

perdidos dissolvido no efluente e na fase gasosa na superfície dos decantadores, 

respectivamente, e 45% DQO foi efetivamente recuperada no biogás. 

Várias são as condições operacionais que contribuem para a dissolução do gás em 

líquido. 

Em seus estudos, Bandara et al. (2011) demonstraram que em temperaturas baixas e 

tempo de detenção hidráulica (TDH) menores, a dissolução do metano no efluente é maior, 

assumindo uma proporcionalidade inversa com relação a esses parâmetros. Além da atividade 

das arqueas metanogênicas ser mais lenta em temperaturas mais baixas e isto conduzir a uma 

diminuição na produção de metano, a menor temperatura também está associada a uma 

diminuição na energia vibracional das moléculas dos gases, proporcionando um menor 

desprendimento dessas moléculas gasosas da fase líquida, sendo evidenciada numa maior 

quantidade de metano dissolvido no efluente. 

Giménez et al. (2012) também constataram que a solubilidade de CH4 em fase líquida 

aumenta com uma diminuição da temperatura. Além disso, identificou que a concentração de 

DQO e a relação DQO/SO4
2- do esgoto afluente ao UASB, influenciam na composição do 

biogás produzido. Em que a recuperação de CH4 é influenciada, principalmente, pela 

proporção DQO/SO4
2- do afluente, de modo que se nenhum sulfato estivesse presente, a 

recuperação do CH4 atingiria valores entre 50-75% superiores ao obtidos em seus estudos. 

Alternativas para recuperação do metano dissolvido no efluente de reatores anaeróbios 

vêm sendo alvo de investigação em algumas publicações. 
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No trabalho de Hartley e Lant (2006) foi aplicado uma micro-aeração através da 

mistura do próprio biogás gerado e ar que entrou no sistema de gás, conseguindo minimizar a 

saída de metano dissolvido no efluente do reator. As perdas do metano produzido atingiram 

valores menores que 11%. A presença do ar no biogás reduziu a pressão parcial 7do metano, 

diminuindo a concentração de metano dissolvido, conforme descrito pela Lei de Henry8, e, 

por conseguinte a perda de metano no efluente.  

Souza e Chernicharo (2011), a fim de proporcionar o desprendimento do metano da 

fase líquida para gasosa, propôs a instalação de uma caixa de dissipação na qual se promovia 

a queda do efluente e assim a transferência de massa entre as fases, obtendo uma eficiência de 

remoção de metano da fase líquida da ordem de 40%. Ainda, percebeu que para alturas de 

queda de água maiores, a eficiência de remoção do metano é maior. Houve uma diminuição 

da eficiência de remoção para 29% quando a distância vertical da saída do UASB e da caixa 

de dissipação foi reduzida, perdendo a energia de cerca de 3 metros de altura. 

Bandara et al. (2011) investigaram a eficiência de recuperação do metano dissolvido, 

utilizando um reator com um módulo de membrana de desgaseificação ligado à saída do 

efluente de um reator UASB. A membrana de desgaseificação é composta por multi-camadas 

de fibra oca a qual permite a passagem do gás, mas retém o líquido, devido à diferença entre o 

tamanho das moléculas e ao espaçamento das aberturas da membrana, fazendo com que haja a 

separação gás-líquido. Como resultado, obtiveram uma recuperação de metano dissolvido no 

valor de 96% a 35ºC e 10 h de TDH. 

A recuperação do metano dissolvido utilizando membrana para filtração dos gases 

também foi alvo do estudo de Giménez et al. (2012), sendo que neste caso foi utilizado um 

reator SAnMBR (Submerged Anaerobic Membrane Bioreactor) tratando esgoto doméstico 

rico em sulfato, em que foi obtido uma eficiência de recuperação de metano que variou entre 

53,6% - 57,4%, a depender da temperatura de operação. 

                                                           
7 A pressão parcial da espécie i em uma mistura de gases ideais é a pressão que a espécie i exerceria se ela 
sozinha ocupasse o volume molar da mistura, ou seja, a pressão de cada componente é independente da pressão 
dos demais. A soma das pressões parciais dos componentes da mistura fornece a pressão total. 
8
 A lei de Henry descreve a solubilidade de gases em líquidos, estabelecendo que concentração de um gás 

dissolvido em um líquido (CEQ), a uma dada temperatura, é diretamente proporcional à pressão parcial (pi) do gás 
na superfície do líquido, conforme reescrita na Equação a seguir: C56 = K8 × p:; K8		é	a	constante	da	 lei	de	
Henry	para	um	gás,	em	uma	dada	temperatura	(mg.L‐1.atm‐1).	
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Alguns estudos investigaram a remoção do metano dissolvido a partir da oxidação 

biológica, utilizando um reator aeróbio DHS (Downflow Hanging Sponge) após a saída do 

UASB. O DHS trata-se de uma coluna na qual o efluente líquido do UASB entra em contato 

com uma corrente de ar, com fluxo em sentido contrário, no próprio reator. O metano 

dissolvido no efluente é transferido para corrente gasosa, baseada no equilíbrio líquido-gás da 

gaseificação, que saí no topo da coluna. A concentração de metano presente no gás 

recuperado é função da taxa de gaseificação e da taxa de fluxo de ar (MATSUURA et al., 

2010). 

Matsuura et al. (2010) propuseram em seus estudos a utilização de dois reatores DHS 

em série para a recuperação e oxidação do metano dissolvido a partir de efluente do UASB. 

No primeiro DHS, o metano dissolvido foi recuperado e o gás de saída do reator continha em 

sua composição mais de 30% de metano, significando um coeficiente de recuperação de 

aproximadamente 76,8%. No segundo DHS, ocorreu a oxidação biológica do metano residual 

dissolvido no efluente do primeiro, e com isso totalizou uma remoção de mais de 99% do 

metano dissolvido no efluente do UASB, conforme relatado. 

3.3.2 Produção de lodo 

A estabilização da matéria orgânica, no reator UASB, se dá por sucessivas e 

encadeadas conversões bioquímicas após a sua difusão e/ou aderência sobre a massa 

bacteriana presente na zona de digestão. Os microrganismos presentes em grandes 

concentrações no reator UASB, aderidos uns aos outros, formam flóculos ou grânulos 

sedimentáveis. A retenção do lodo no interior do reator origina uma espessa camada através 

da qual a matéria orgânica solúvel será degradada e o material particulado adsorvido. 

Posteriormente o material biodegradável particulado será estabilizado pelo lodo (HUANG et 

al., 2010). Em linhas gerais, a degradação completa da matéria orgânica acontece à custa da 

conversão dos sólidos orgânicos mais complexos a um produto sólido, isto é, crescimento do 

lodo biológico, e ao biogás. Na sequência, tais subprodutos tendem a subir no perfil do reator, 

o biogás imediatamente e o lodo com o passar do tempo, e se não forem conduzidos 

corretamente podem prejudicar a eficiência do processo. 

Os reatores UASB são conhecidos como reatores de alta taxa por permitirem um 

elevado tempo de detenção de lodo em seu interior. Dessa forma, a idade do lodo é sempre 

maior que o tempo de detenção hidráulica mantido em operação. Esse mecanismo é 
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assegurado pela presença do separador trifásico, que permite a decantação das partículas em 

sua face externa e o seu posterior retorno a zona de digestão (CHERNICHARO, 1997). 

A quantidade de lodo no reator depende da eficiência do separador trifásico e também 

das propriedades físicas do lodo, em especial sua capacidade de sedimentação. A 

sedimentação do lodo na zona de decantação e o retorno à zona de digestão evita a perda de 

lodo, apesar da resistência física de seus grânulos, devido ao fluxo ascendente do afluente e 

eventual recirculação do efluente devido a turbulência criada pela subida de bolhas de biogás. 

A atividade do lodo, depende principalmente das características do afluente, como a natureza 

do material orgânico e a ausência de compostos tóxicos, e das condições de operação, como 

pH, temperatura e disponibilidade de nutrientes (VAN HAANDEL ET AL., 2014). 

A biomassa contida no sistema é medida através da concentração de sólidos suspensos 

voláteis (SSV), em que o maior percentual é composto por matéria orgânica, ou através da 

DQO. Porém, nenhum desses parâmetros reflete com precisão a quantidade de 

microrganismo, pois não diferem a matéria orgânica oriunda do esgoto afluente da matéria 

orgânica que constitui os microrganismos vivos. Ao passo que o reator UASB tem capacidade 

limitada e como existe o crescimento microbiano somado ao acumulo de sólidos em 

suspensão originário do esgoto bruto, em algum momento parte da biomassa deverá ser 

removida do sistema. 

Bezerra et al. (1999) avaliaram o desempenho de 3 reatores UASB, em escala piloto, 

alimentados com esgoto sanitário bruto, operados sob variados tempos de detenção hidráulica 

e verificou que a população dos microrganismos responsáveis pela digestão anaeróbia foi 

aumentando ao longo do período de estudo e a carga biológica, a relação 

alimento/microrganismo9, apresentou valores na ordem de 0,25 a 0,41 kgDQO.kgSTV-1.d-1.  

Do ponto de vista do gerenciamento do lodo no reator, a capacidade máxima de 

acumulação de lodo no interior do reator UASB é entre 31 a 37,5 kg ST.m-3 (HASKONING, 

1989 apud BEZERRA et al., 1999, p. 936).  Segundo Bezerra et al. (1999), após esse limite, o 

reator é considerado cheio e o lodo produzido será carreado junto com o efluente, 

deteriorando a sua qualidade e comprometendo a eficiência do processo de tratamento. 

                                                           
9 O significado deste parâmetro é o da quantidade de carga orgânica que se aplica à biomassa por dia, dada em 
kgDQO.kgSTV-1.d-1. 
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Quando a capacidade de acumulação de lodo for atingida, há basicamente duas 

maneiras de gerenciar a produção de lodo no sistema, sendo que uma é aplicar descargas 

periódicas do lodo para evitar sua presença no efluente e a outra é operar o reator com a 

máxima massa de lodo e aceitar o fato de que haverá presença de sólidos sedimentáveis no 

efluente causando-lhe efeitos negativos (VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994). 

Desta forma, é necessária a realização de descartes periódicos do lodo de excesso, de 

maneira a garantir que a capacidade de armazenamento do reator não seja atingida. A fim de 

minimizar os custos operacionais, é preferível ter grandes descargas com uma frequência 

baixa. Por outro lado, a massa de lodo descartada não pode ser excessiva, para que não haja 

deterioração do desempenho do reator após as descargas. 

Em experimento desenvolvido com reatores UASB, em escala piloto, submetidos a 

diferentes frequências de descarte de lodo e operados em TDH de 4 e 8h, Cavalcanti et al. 

(1999) observaram que descartes de até 50% do volume total de lodo do reator , operado a um 

TDH de 4 h, e 60% do volume total de lodo do reator , em  um TDH de 8 h não afetavam o 

seu desempenho. 

Barros et al. (2015) investigaram a influência da frequência de descarga do lodo de 

excesso sobre o desempenho do reator UASB, operado em larga escala, na ETE Mangueira, 

localizada em Recife, estado de Pernambuco, Brasil. Os resultados indicaram que a 

estabilidade operacional cresceu proporcionalmente com o aumento da frequência de 

descarga, constatado através da maior remoção de DQO e concentrações inferiores de SSV no 

efluente. Quando realizadas descargas mensais, obtiveram a maior estabilidade do UASB em 

termos de eficiência de remoção de DQO (aproximadamente 80%) e concentração SSV no 

efluente (25 mg L-1), mas constatou-se que o bom desempenho do reator pode ser conseguido 

com frequência de descarga de lodo no intervalo entre 1 e 4 meses, sem perdas significativas. 

3.3.3 Fatores que influenciam o desempenho dos reatores UASB 

O comportamento dinâmico dos reatores UASB é afetado, em geral, por mudanças nos 

fatores externos, mas a gravidade do efeito é dependente do tipo, magnitude, duração e 

frequência das perturbações impostas. As respostas típicas incluem diminuição do 

desempenho, acúmulo de AGV, queda do pH e alcalinidade, a mudança na produção e 

composição do biogás e perda de SSV no efluente (FORESTI et al., 2006). 
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Entre os fatores ambientais e operacionais que governam o desempenho dos reatores 

UASB tratando esgotos domésticos reportados na literatura estão as características dos 

esgotos sanitários (concentração, a biodegradabilidade, a fração insolúvel e a 

sedimentabilidade da fração particulada); as condições operacionais dos reatores 

(temperatura, carga orgânica e hidráulica, tempo de detenção hidráulica, idade do lodo e 

velocidade ascensional) e o tipo de lodo desenvolvido (forma, distribuição de tamanho das 

partículas, substancias poliméricas extracelulares e cargas) (MAHMOUD et al., 2003). 

Em geral, as estações de tratamento de esgoto podem ficar expostas a diversos tipos de 

variações, a começar pela natureza cíclica das atividades humanas, que já conduz a uma 

produção de esgotos variável ao longo do dia. Tradicionalmente, os projetos de ETE assumem 

um consumo diário médio per capita e utilizam também coeficientes que conduzem a valores 

de vazões média, máxima e mínima. Porém, essas simplificações podem resultar em valores 

de projetos que não correspondem fidedignamente à condição real. Variações ocorrem 

também quando a rede de esgoto possui uma ou mais estações de bombeamento e transmitem 

intermitentemente o esgoto com vazões, muitas vezes, muito maiores do que o valor médio 

utilizado na fase de projeto (DAUPHIN et al., 1998 apud LEITÃO et al., 2006). Ainda há a 

contribuição das águas da chuva nas vazões afluentes às estações de tratamento de esgoto, 

devido ao fato de existirem interligações, clandestinas ou não, entre muitos sistemas de 

esgotos sanitários e pluviais (PELÁEZ, 2007). 

Khan et al. (2014) analisaram o desempenho do tratamento de dez estações de 

tratamento de esgoto que utilizam UASB seguido de pós- tratamento, na Índia. Os dados 

levantados mostram uma variação significativa na concentração do esgoto e é apresentado na 

Figura 8. Os valores da DQO afluente variaram entre 280 a 850 mgDQO.L-1. Das dez ETEs, 

quatro apresentaram remoção de DQO abaixo de 50%, outras quatro apresentaram entre 50-

60%, uma obteve 62% de remoção e apenas apresentou eficiência de remoção no valor de 

75%. A razão para o mau desempenho desses UASB foi, segundo Khan et al. (2014), 

atribuído a uma operação e manutenção imprópria; a perda de lodo, falta de remoção de areia 

e controle do gradeamento.  

 

 

 



 

Figura 8 – Variação da DQO afluente e efluente ao reator UASB em diferentes ETEs na Índia.

Fonte: KHAN et al. (2014). 

Ainda, na maioria das ETEs estudadas por 

de SST estavam entre 250-400 

exceção de duas, em que a concentração de 

significativamente superior, tanto 

Figura 9. 

Figura 9 – Variação da concentração de SST no tratamento com reator UASB em diferentes ETEs na Índia.

Fonte: KHAN et al. (2014). 

Variação da DQO afluente e efluente ao reator UASB em diferentes ETEs na Índia.

Ainda, na maioria das ETEs estudadas por Khan et al. (2014), as concentrações médias 

 mg.L-1 no afluente e entre 89-146 mg.L-1 no efluente, com 

a concentração de sólidos suspensos totais (

significativamente superior, tanto  no afluente quanto no efluente, conforme 

Variação da concentração de SST no tratamento com reator UASB em diferentes ETEs na Índia.
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Variação da DQO afluente e efluente ao reator UASB em diferentes ETEs na Índia. 

 

as concentrações médias 

no efluente, com 

sólidos suspensos totais (SST) foi 

efluente, conforme apresentado na 

Variação da concentração de SST no tratamento com reator UASB em diferentes ETEs na Índia. 
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A ETE Karnal-40, localizada em Karnal, estado de Haryana, Índia, também foi objeto 

do estudo de Okubo et al. (2015), sendo observadas concentrações médias de SST do afluente, 

228 ± 91 mg.L-1,  e do efluente UASB, 53 ± 20 mg.L-1, valores relativamente baixos em 

comparação aos observados na demais ETEs avaliadas por  Khan et al. (2014). Okubo et al. 

(2015) mostram que já era de se esperar que a quantidade de sólidos presentes nesse estudo 

fosse inferior pois, devido às características do esgoto bruto da referida ETE, trata-se de um 

esgoto menos concentrado, com baixa DQO no afluente, possuindo uma quantidade menor de 

material orgânico e sólidos sedimentáveis, refletindo no desempenho do sistema. 

As flutuações de cargas hidráulicas e orgânicas afluente provocam perturbações que 

podem afetar negativamente o desempenho dos reatores ou até mesmo em falhas na planta 

(VAN LIER et al., 2001). O efeito de variações de cargas hidráulicas e orgânicas depende do 

tempo de detenção hidráulica, da idade do logo, da intensidade e da duração das variações, 

das propriedades do lodo e do projeto do reator, especialmente em função da configuração do 

separador trifásico.  

Tawfik et al. (2010) observaram um impacto negativo na eficiência de remoção da 

DQO ao diminuir o TDH do sistema. Os valores de remoção da DQO total para o UASB 

operado em TDH de 8, 6 e 3h foram, respectivamente, 69, 64 e 58%. Khan et al. (2015), ao 

analisarem a evolução do desempenho do reator UASB sob cinco cargas orgânicas diferentes, 

observaram que a concentração de SST afluente variou entre 32-821 mg.L-1 e a DQO afluente 

foi  461 ± 393 mg L-1, mas, no entanto, não observou variação significativa nas características 

do efluente, salientando ainda que a remoção de matéria orgânica mostrou uma correlação 

linear com as cargas orgânicas  e que a atividade metanogênica diminuiu em baixas cargas 

orgânicas, sendo observadas altas variações na redução de DQO e baixa produção de gás. 

O equilíbrio entre as colônias de microrganismos responsáveis pela degradação do 

efluente pode ser afetado por sobrecargas orgânicas durante o período de adaptação, levando a 

predominância da fermentação ácida sobre a metanogênica, prejudicando a remoção do 

material orgânico e dos sólidos suspensos. Cargas orgânicas extremamente elevadas, da 

ordem 45 kgDQO.m-3.d-1 têm sido aplicadas com sucesso em instalações piloto, não sendo um 

fator limitante em tratamento de efluente de baixa concentração, como o esgoto doméstico, 

em que esta fica num intervalo inferior a 2,5-3,0 kgDQO.m-3.d-1 (CHERNICHARO, 1997). 
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Borja e Banks (1995) investigaram o efeito de choques de cargas orgânica, hidráulica, 

temperatura e pH  sobre o desempenho de um reator de leito fluidizado tratando efluente de 

soverte, cuja DQO afluente era 5200 mg.L-1 .  O reator foi sujeito a variações de vazão entre 

100% e 150%, por períodos de 6h e 12h, utilizando a mesma concentração afluente, com 

TDH de 8h. Verificou-se que durante o período de choque houve diminuição de pH e de 

alcalinidade e aumento de ácidos graxos voláteis e de DQO no efluente; houve aumento na 

produção de biogás nesse período, contudo o teor de metano presente diminuiu; durante os 

períodos de choques hidráulicos, a concentração de sólidos suspensos no efluente aumentou 

em 27%, fato que foi explicado pelo aumento da produção de gás e pela interrupção do 

choque hidráulico, ambos fatores que provocam o desprendimento da biomassa da manta de 

lodo.  

Oliva (1997) investigou os efeitos da sobrecarga hidráulica e a continuidade de seus 

possíveis efeitos através do aumento da vazão afluente, em um reator UASB alimentado com 

esgoto doméstico. Foram aplicadas sobrecargas hidráulicas de 50%, duas vezes por dia, e 

100%, uma vez por dia, em relação à vazão normal de operação, notou-se que as 

características da manta de lodo eram diferentes a cada ensaio, evidenciando que as condições 

de sobrecarga hidráulica podem ser determinantes na ocorrência de curtos-circuitos nos 

reatores UASB. Nos ensaios realizados foi verificado que aplicando o pulso de vazão duas 

vezes maior que a vazão normal de operação, o reator respondia com o aumento imediato de 

DQO, até que o pulso fosse interrompido, mas que apesar de verificar uma variação 

significativa nas concentrações de DQO afluente ao longo dos dias da semana, as 

concentrações de DQO efluente permaneceram mais regulares, não afetando de modo 

significativo o desempenho do reator, concluindo assim que, de maneira geral, o reator 

UASB, tende a se adaptar às sobrecargas impostas, possuindo a capacidade de amortecer 

essas variações. 

Leitão (2004) avaliou 7 reatores em escala piloto, ora variando a concentração 

afluente, ora variando a vazão afluente, e concluiu que os reatores UASB são sistemas 

robustos no que diz respeito à eficiência da remoção de DQO e estabilidade do pH quando 

expostos a cargas de choque e hidráulico e orgânico.  

Francisqueto (2007) comparou reatores UASB em escala piloto aplicando vazões 

constantes e também diferentes hidrogramas com vazões variáveis e tempos de detenção 
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hidráulica de 6h e 8h. A partir dos resultados, concluiu-se que os reatores UASB são 

eficientes no amortecimento de cargas hidráulicas afluentes, sendo assim, capazes de 

assimilar variações de vazões afluentes de até três vezes o valor da vazão média, sem grandes 

prejuízos para a qualidade do efluente final, desde que operado com adequado TDH, 

acrescentando ainda que a variação brusca de vazão de alimentação não afetou a estabilidade 

operacional dos reatores UASB com relação aos valores de pH que se mantiveram na faixa 

ótima para metanogênese.  

Castillo et al. (1997) estudaram o efeito da aplicação de diferentes  TDH sobre um 

reator UASB em escala piloto, alimentado com efluente doméstico, cuja DQO afluente foi de  

600 mg.L-1, em temperaturas que variaram de 13 a 20 ºC. Seus resultados mostraram que os 

valores de remoção da DQO aumentavam a partir do aumento do TDH, mas houve uma 

tendência em manter-se constante com TDH superiores a 6 horas.  

Normalmente, para reatores UASB, acréscimo e decréscimo no valor do TDH são 

seguidos de diminuição e aumento na velocidade ascensional, respectivamente. Assim, baixo 

TDH é acompanhado por elevada velocidade ascensional, a qual provoca arraste dos sólidos 

afluentes e da biomassa ativa (MAHMOUD et al., 2003). 

Pierotti (2007) avaliou a partida de reator UASB tratando esgoto doméstico, em escala 

real, sob condições hidráulicas desfavoráveis. Ao aplicar sobrecargas hidráulicas, notou que 

as altas velocidades ascensionais prejudicaram o desempenho do reator, ocorrendo grande 

carreamento de sólidos ao invés do acúmulo da manta de lodo, fazendo com que não houvesse 

remoções de DQO e de SST, mas sim o seu aumento. 

Segundo Mahmoud  et al. (2003), a velocidade ascensional tem dois efeitos opositores. 

Por um lado, aumentando a velocidade ascensional aumenta-se a taxa de colisões entre 

partículas suspensas e o lodo, isto é, melhora a mistura do conteúdo, o que pode melhorar a 

eficiência de remoção de sólidos. Por outro lado, aumentando a velocidade ascensional poder-

se-ia aumentar a força hidráulica cisalhante, a qual contraria o mecanismo de remoção de 

sólidos. 

Peláez (2007) investigou os impactos causados pelos choques de carga orgânica e 

hidráulica e pela diluição da matéria orgânica devido à contribuição dos eventos de chuva e 

sua contribuição no desempenho de 3 reatores UASB, em escala de bancada, operados com 

esgoto sintético simulando esgoto doméstico com DQO afluente de 600 mg.L-1, em 30 ± 2ºC. 
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Como resultado, observou um efeito negativo no desempenho dos reatores, com diminuição 

significativa da eficiência de remoção da DQO e aumento da concentração de sólidos 

suspensos (SS)  no efluente, devido à perda de parte da biomassa presente nos reatores devido 

ao aumento excessivo na velocidade ascensional do fluxo, mas notou que os reatores 

conseguiram se recuperar após as perturbações e o tempo de recuperação dependeu do grau de 

diluição da matéria orgânica afluente, nível de aumento de vazão e duração do choque, sendo 

que quanto mais severos o choque, isto é, menor concentração DQO afluente e TDH, maior o 

tempo de recuperação. A DQO afluente variou em 58% e em todos os eventos de choque 

verificou-se uma queda na produção de metano, o qual sempre foi proporcional ao grau de 

diluição da matéria orgânica afluente, além de também está relacionado ao menor TDH. 

Ainda, Peláez (2007) verificou uma diminuição no tamanho médio dos grânulos do lodo e na 

sua velocidade de sedimentação, atribuída ao aumento da velocidade ascensional. 

Teixeira et al. (2009) investigaram a influência da alteração da distribuição do 

tamanho de partículas no desempenho do reator UASB tratando esgoto doméstico, utilizando 

dois reatores idênticos, em escala de demonstração. Um dos reatores operou com esgoto pré-

tratado em uma unidade de peneiramento forçado (UPF), resultando na redução do tamanho 

médio de partículas da matéria orgânica afluente, e o outro reator foi utilizado como controle. 

Foi verificado, a um TDH de 7h, valores da atividade metanogênica específica (AME) de 

0,072 e 0,018 gDQO.gSTV-1.d-1 para o reator precedido de UPF e o reator controle, 

respectivamente, e uma eficiência de remoção de DQO de 65 e 54%, respectivamente, 

mostrando que o efeito da redução do tamanho de partículas (1,8 a 30 µm), além de favorecer 

o desenvolvimento e a seleção de uma comunidade microbiana com maior AME, propiciou 

um melhor desempenho do reator UASB. 

3.3.3.1 Escuma 

Relatada como um sério problema operacional, a escuma é uma camada composta 

pelos materiais flutuantes presentes no esgoto afluente ao reator UASB e que ficam presentes 

na superfície do decantador ou no interior do separador trifásico do reator. Estes materiais têm 

como característica a baixa biodegradabilidade e serem menos densos que a água, e por vezes 

são denominados sobrenadantes. Além de possuírem uma grande heterogeneidade de 

constituintes como cascas de frutas, pontas de cigarro, cabelos, ceras, sabões, gorduras, óleos, 

graxas, borrachas e outros (PEREIRA, 2007; SOUZA, 2006; TCHOBANOGLOUS, 1991).  
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Segundo Souza (2006), uma camada de escuma que se desenvolva sem controle na 

superfície de reatores UASB pode vir a provocar inconveniências ao correto funcionamento 

do reator, pois, se uma acumulação de escuma ocorrer no interior do separador trifásico, o 

caminho natural do biogás para a parte superior poderá ser comprometido, ocasionando 

eventual escape de biogás para a zona de decantação, isto sendo danoso à sedimentação do 

lodo. Além disso, o acúmulo de escuma na unidade de decantação pode prejudicar a qualidade 

do efluente final se esse material flutuante, em grande quantidade, escapar com o efluente. 

Porém, não somente a natureza e a presença dos constituintes da escuma são 

suficientes, as condições de operação e a biomassa ativa podem contribuir para sua formação, 

com velocidades mais altas o arraste de sólidos com o fluxo líquido passa ser o mecanismo 

responsável pela formação de escuma no reator (SOUZA, 2006). 

Halalsheh et al. (2005) avaliaram o efeito da idade do lodo e da temperatura sobre 

potencial de formação de escuma do lodo anaeróbio através do monitoramento de reatores de 

mistura completa, do tipo CSTR (Continuous Flow Stirred-tank Reactor), alimentados com 

lodo primário diluído e operados em temperatura de 15 e 25ºC e idade do lodo de 5, 15, 30, 

50 e 75 dias. Os resultados mostram que em maiores idade do lodo e temperatura resulta em 

uma redução significativa do potencial de formação de escuma de um lodo. 

O próprio lodo biológico (ou biomassa ativa) pode contribuir à camada de escuma se o 

processo de flotação a partir de gases, que são gerados ou introduzidos continuamente no 

sistema, conseguir ser efetivo (HALALSHEH et al., 2005). 

Souza (2006) avaliou o efeito das condições operacionais na formação de escuma em 

reatores UASB ao variar o TDH (9, 7 e 5h), e a velocidade ascensional (0,5, 0,7 e 1,1 m.h-1) 

do esgoto afluente ao reator, em escala de demonstração. O primeiro reator foi alimentado 

com esgoto doméstico bruto e o segundo com o mesmo esgoto, porém submetido a um pré-

tratamento em uma unidade de peneiramento forçado, com o intuito de reduzir o tamanho 

médio das partículas suspensas presentes no afluente. Observou-se, então, que as taxas de 

produção de escuma foram semelhantes em ambos os reatores, mas em velocidades de fluxo 

ascendente mais elevadas resultou em uma taxa de produção mais elevada e numa 

biodegradabilidade reduzida da escuma; além de demonstrar o impacto do TDH na formação 

de escuma, em que a redução do TDH implicou em um significativo aumento na ordem de 

grandeza dos coeficientes de formação de escuma. 
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Um terceiro reator também foi estudado por Souza (2006), em que a camada de 

escuma foi monitorada num prolongado período de tempo e constatou-se que a acumulação da 

escuma é influenciada por fatores externos, como o descarte do lodo de excesso do reator e a 

chuva muito forte, em que o primeiro fator teria diminuído a progressão da acumulação, e o 

outro teria reduzido o volume presente na camada. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Jacuípe II é o local em que foram coletados 

os dados e amostras para realização do presente trabalho, sendo apresentada através da Figura 

10. Esta estação é operada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), atende 

aproximadamente 100.000 hab e situa-se no município de Feira de Santana, Bahia, nas 

coordenadas geográficas 12°14’50,12”S e 39º00’29,23”O. 

Figura 10 – Vista superior da ETE Jacuípe II. 

 

Fonte: Adaptado GOOGLE (2015). 

A área de estudo está inserida na bacia do rio Jacuípe, que fica limitada pelas bacias 

dos rios Subaé e Pojuca. 

Atualmente a ETE Jacuípe II trata efluente da rede coletora de parte da Bacia do 

Jacuípe e do excedente da ETE Jacuípe I. Não há medição da vazão de entrada do esgoto 

bruto na ETE, somente medição na saída, através da calha Parshall, com registro a cada cinco 

minutos. A Figura 11 apresenta o desenho esquemático da ETE Jacuípe II. 

 



 

Figura 11 – Desenho esquemático da ETE Jacuípe II.

Fonte: Adaptado EMBASA (2014).

O tratamento preliminar dessa estação é composto de grade

cremalheira e duas caixas de areias

fundo e bomba classificadora de areia tipo parafuso

Após o tratamento preliminar, o esgoto é conduzido através de tubulação até a caixa 

de distribuição, que recebe a contribuição da vazão de esgoto exce

Em seguida, segue para as

uniformemente a 0,6 m da base do

é de 8 horas para a vazão média com o objetivo 

orgânica na ordem de 70%, em termos de remoção da DQO

Figura 12 – Reatores UASB da ETE Jacuípe II.

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2014).

esquemático da ETE Jacuípe II. 

(2014). 

O tratamento preliminar dessa estação é composto de grade mecanizad

e duas caixas de areias quadradas com limpeza mecanizada por raspadores de 

fundo e bomba classificadora de areia tipo parafuso.  

Após o tratamento preliminar, o esgoto é conduzido através de tubulação até a caixa 

recebe a contribuição da vazão de esgoto excedente da ETE Jacuípe I. 

Em seguida, segue para as caixas de distribuição dos UASB para distribuir o esgoto 

m da base do reator.  O tempo mínimo de detenção hidráulica 

de 8 horas para a vazão média com o objetivo de assegurar uma degradação da carga 

, em termos de remoção da DQO. 

Reatores UASB da ETE Jacuípe II. 

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2014). 
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mecanizada tipo 

quadradas com limpeza mecanizada por raspadores de 

Após o tratamento preliminar, o esgoto é conduzido através de tubulação até a caixa 

dente da ETE Jacuípe I.  

para distribuir o esgoto 

tenção hidráulica do projeto 

uma degradação da carga 
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O efluente dos UASB é conduzido para um sistema de lodo ativado o qual tem o 

objetivo de remover o material orgânico biodegradável remanescente. Tal sistema é 

constituído de um tanque de aeração, em que a massa de microrganismos é mantida em 

suspensão através da agitação provocada pelos aeradores, seguidos de quatro decantadores 

secundários, com recirculação do lodo.  

Antes de ser lançado no corpo receptor, que nesse caso trata-se do Riacho das Panelas, 

afluente do Rio Jacuípe, a vazão do esgoto tratado é medida na Calha Parshall. 

Na configuração do reator UASB existe dispositivo que permite a descarga do lodo, 

conduzindo estes até o adensador e em seguida para as fazendas de lodo.  

O biogás formado no processo de digestão anaeróbia era lançado para a atmosfera. 

Atualmente, encontra-se em processo de montagem um sistema para captação do gás na 

câmara de biogás do UASB para aproveitamento energético do mesmo para geração de 

energia elétrica, o qual já entrou em operação, porém, sem operação do sistema de análise e 

medição do biogás. 

O sistema implementado consiste de coleta, medição e análise do biogás formado nos 

UASB, de modo a fornecer a vazão volumétrica e o teor dos gases componentes do biogás 

oriundo das câmaras de biogás do reator UASB. 

O gás coletado nas câmaras de biogás é encaminhado para um gasômetro, que 

funciona como um reservatório pulmão10 para alimentação do conjunto turbina-gerador. Para 

este biogás coletado serão obtidas a vazão, a DQO, a temperatura, o pH, os percentuais do 

metano, de sulfeto, do gás carbônico e do oxigênio no biogás, em medições online e em 

intervalos de 5 minutos. 

A escuma formada na área do decantador do UASB é retirada e transferida para um 

tanque construído próximo aos adensadores de lodo. A cada 3 dias é realizada a descarga da 

escuma formada no reator. 

Os dados da vazão são registrados pelo sistema de supervisão Komvex – Embasa, 

assim como o consumo de energia dos equipamentos com motores elétricos (gradeamento e 

transportador do lixo, raspador removedor de areia, aeradores, bombas de recalque, 

raspadores de lodo dos decantadores, bombeamento de lodo do decantador para o tanque de 

                                                           
10 O reservatório pulmão tem a função de armazenamento intermediário para possibilitar a alimentação do 
conjunto turbina-gerador com fluxo constante. 
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aeração, do lodo excedente para o adensador de lodo, do lodo adensado para as fazendas de 

lodo).  

A nova configuração do sistema de biogás contará também com um queimador de gás 

e um conjunto motor-gerador para que haja conversão da energia resultante da queima do 

biogás em energia elétrica. 

4.1.1 Características do reator UASB 

As principais características de projeto do reator UASB da ETE Jacuípe II está 

apresentada na Tabela 3. 

Cada unidade do UASB possui 12,0 x 12,0 m de seção e profundidade de 5,0 m, e 

contém dois separadores trifásicos, ou seja, cada unidade é composta por duas células. A 

entrada do esgoto afluente está localizada a 0,6 m da base do reator, a altura da zona de 

decantação é de 2,5 m e da zona de digestão é de 1,4 m e a altura útil do reator é de 4,5 m. 

 

Tabela 3 – Características de projeto do reator UASB da ETE Jacuípe II. 

Parâmetro  Valor Unidade 

Vazão média de projeto  349,4 L.s-1 

TDHa 8 h 

Nº de unidades 8 un   

Comprimento 24 m 

Largura 12 m 

Profundidade 5 m 

Área 288 m² 

Volume 1440 m³ 
a Tempo de detenção hidráulica para vazão média. 
Fonte: EMBASA (2014). 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMENTO DO REATOR UASB  

Para caracterizar o desempenho do reator UASB da ETE Jacuípe II, foram observadas 

o efeito do tratamento sobre os seguintes parâmetros: Concentração de material orgânico, 

monitorado através do parâmetro DQO; Acumulação de lodo; Concentração de sólidos 

sedimentáveis e em suspensão; pH, alcalinidade e concentração de AGV. 
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O acompanhamento da estabilidade operacional do UASB foi feito através do 

monitoramento dos valores do pH, temperatura, alcalinidade total (AT) e dos AGV, de 

amostras do afluente e do efluente, que foram utilizados como indicativos das fermentações 

ácida e metanogênica (microdigestão bacteriana) que aconteciam no interior do UASB.  

Já o desempenho do reator, em termos de remoção da matéria orgânica, foi avaliado 

por meio da concentração da DQO de amostras do afluente e efluente. Também para avaliar o 

desempenho do UASB, foi monitorado o crescimento do lodo anaeróbio no interior do reator, 

através da determinação das concentrações de sólidos totais (ST) e sólidos totais voláteis 

(STV) e, também, SST e SSV para o afluente e efluente.  

4.2.1 Concentração de material orgânico 

A remoção do material orgânico no UASB foi avaliada por dois métodos a fim de 

comparar os resultados obtidos. 

O primeiro método fornece uma estimativa da eficiência dos reatores UASB através da 

Equação 7, descrita por Chernicharo (1997), que relaciona a eficiência do tratamento com o 

tempo de detenção hidráulica. O TDH foi calculado pela razão entre o volume do reator e a 

vazão do esgoto efluente, registrada pelo sistema de supervisão, obtendo-se uma média diária 

e assim a eficiência esperada. 

Q��� = (1 − 0,68 × UV/,,W) × 100                                                                             (7) 

Em que: Q��� é a eficiência de remoção de DQO (%);  

U é o TDH (h). 

No segundo, a eficiência de remoção foi calculada através da Equação 8 em que os 

valores de DQO serão obtidos através de análises físico-químicas do esgoto afluente e 

efluente ao reator UASB. 

Q��� = X���YZ[\]^_]V	���]Z[\]^_]
���YZ[\]^_]

` × 100                                                                     (8) 

Em que: ������a	b�	 é a concentração de DQO no afluente; 

���	��a	b�	 é a concentração de DQO no efluente. 

A Equação 7 fornece uma estimativa da eficiência e a Equação 8 a que de fato é 

removida do UASB. 
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4.2.2 Concentração e acumulação de lodo no reator 

A fim de determinar a concentração em função do tempo em diferentes profundidades 

no reator, amostras do lodo foram retiradas de 5 pontos diferentes (alturas diferentes), sendo 

estas: 0,6; 1,1; 1,6; 2,1 e 2,6 m, a partir da base do reator, e foram determinadas as 

concentrações de ST e STV através de análises físico-químicas, conforme proposto por Barros 

et al. (2015), para determinação do perfil de STV. 

A partir do perfil de concentração de STV, foi obtida a massa de lodo contida na 

célula.  Essa massa foi determinada somando-se o produto entre a concentração de STV em 

cada ponto de coleta pelo volume da camada de lodo que envolve o respectivo ponto de 

coleta, conforme descrito pela Equação 9. 

cd��� = ∑�fgh × ih                                                                                                    (9) 

Em que: cd��� é a massa de lodo contida na célula; 

�fgh é a concentração de STV  no ponto de coleta de altura i; 

ih é o volume referente ao ponto de coleta de altura i. 

4.2.3 Potencial de produção de biogás e metano  

A partir dos resultados obtidos para o desempenho do reator UASB, foi estimado o 

potencial da produção do biogás e metano para a ETE Jacuípe II, utilizando as Equações 5 e 6 

e as descritas na sequencia. 

As equações a seguir foram utilizadas para a obtenção da potência elétrica 

disponibilizada, sendo que as Equações 12 a 17 foram descritas por Lobato (2011) e a 

Equação 18 foi adaptada conforme realizado por Zilotti (2012). 

DQO aplicada no UASB 

A parcela de DQO aplicada no UASB foi calculada a partir das equações que seguem: 

����j�h���� = �ké�h� × �������                                                                              (10) 

Em que: 

����j�h���� é a massa diária de DQO aplicada no UASB (kgDQOaplicada.d
-¹) 

�ké�h�	é a vazão média de esgoto tratado (m³.d-¹)  

������� é a concentração média de DQO afluente (kgDQOafl.m
-³) 

DQO removida no UASB 

A parcela de DQO removida no UASB é calculada a partir das equações que seguem: 
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����	k�l = Q��� × ����j�h����                                                                            (11) 

Em que: 

����	k�l é a massa diária de DQO removida no UASB (kgDQOremov.d
-1) 

Q��� é a eficiência média de remoção de DQO obtida para o reator UASB (%)  

DQO convertida em lodo 

A produção de lodo em reatores UASB é estimada através das Equações 12 e 13. 

������� = m��� × ����	k�l                                                                                   (12) 

Em que: 

������� é a massa diária de DQO convertida em lodo (kgDQOlodo.d
-1) 

m���	é o coeficiente de produção de sólidos (kgDQOlodo. (kgDQOremov
-1)) 

Sendo que: 

m��� = m × 1ffgV���                                                                                                (13) 

Em que: 

m é o valor médio do coeficiente de produção de sólidos (kgSSV. (kgDQOremov
-1)) 

1ffgV��� é o fator de conversão de SSV em DQO  

Estimativa de perda de metano  

���∗ = ��� × 	o                                                                                                       (14) 

Em que: 

���∗  é a perda de metano no UASB (m³.d-1) 

o  é o percentual de perda de metano no UASB (%) 

Produção real de metano 

É calculada a partir da subtração entre a produção teórica de metano e as parcelas 

referentes às perdas. 

���*pqd = ��� − ���∗ 	                                                                                               (15) 

Em que: 

���*pqd é a produção real de metano que está disponível para recuperação de energia 

(m³.d-1) 

Capacidade de produção total de biogás 

A partir da produção volumétrica de CH4, pode-se estimar a produção total de biogás, 

a partir do teor teórico esperado neste, utilizando a Equação 16.  
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�rh�sát = ���42Qvw
x���

                                                                                                            (16) 

Em que: 

�rh�sát é a produção volumétrica de biogás (m³.d-1) 

y�� é o teor de metano no biogás (%) 

Estimativa do potencial energético disponível  

O cálculo para obter o potencial energético disponível foi realizado a partir da 

Equação 15. 

0Q��*pqd = ���zV*pqd × 0���	                                                                                    (17) 

Em que: 

0Q��42Qvw é o potencial energético disponível (MJ.d-1) 

���4
2Qvw é a produção real normalizada de metano (Nm³.d-1) 

0���4 é o poder calorífico decorrente da combustão do metano (35,9 MJ.Nm-3) 

Equivalência entre o potencial energético de biogás e energia elétrica em kWh  

0Qp�é��h�� = 0Q��*pqd × Q{p × 0,2777	                                                                      (18) 

Em que: 

0Qp�é��h�� é a potência elétrica disponibilizada (kWh.d-1) 

Q{p  é a eficiência de geração de energia elétrica para a conversão nos motores de 

combustão interna (35%) 

0,2777	é o fator de conversão de MJ para kWh 

O fator de conversão de STV em DQO (1ftgV��� = 1,42 kgDQOlodo.kgSTV-1) foi o 

mesmo adotado por Lobato (2011); o percentual de perdas de biogás no sistema, seja 

dissolvido no efluente ou como gás residual na área dos decantadores, adotado foi de 15%; 

para o teor de metano presente no biogás adotou-se o valor de referência de 70% de metano 

no biogás obtido a partir da digestão anaeróbia de esgotos domésticos(TCHOBANOGLOUS, 

1991);  a eficiência de geração de energia elétrica varia numa faixa entre 33 e 36% no caso de 

motores de combustão interna, de acordo com levantamento realizado por Lobato, 2011), 

sendo adotado o valor de 35%. 
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4.2.4 Pontos de amostragem, parâmetros e frequência de análise 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram realizadas análises físico-químicas em 

pontos amostrais no reator UASB da ETE Jacuípe II, conforme apresentado nas Figuras 13 e 

14. 

Foram coletadas amostras do esgoto afluente e efluente do reator, bem como do lodo 

contido na zona de digestão, e nas regiões do leito e da manta de lodo, do UASB.  

As amostras do esgoto afluente foram coletadas na caixa de distribuição do UASB e as 

amostras do efluente foram coletadas na calha antes do vertedor, na saída do UASB. As 

amostras de lodo foram retiradas a partir do interior de uma célula das oito que formam o 

reator para traçar o melhor perfil de crescimento do lodo contido dentro do reator, 

considerando que os reatores eram idênticos. 

As amostras do lodo foram retiradas em 5 alturas diferentes, sendo estas: L1(0,6 m); 

L2(1,1 m); L3(1,6 m); L4 (2,1 m) e L5(2,6 m), a partir da base do reator, conforme 

apresentado no esquema da Figura 14, em que também encontram-se as alturas estimadas das 

camadas de lodo formadas entre os pontos de coleta, sendo respectivamente: 0,85 m; 0,5 m; 

0,5 m; 0,5 m; 0,5 m e 1,65 m (efluente), a partir da qual serão calculados os volumes 

definidos por essas alturas das camadas de lodo ao longo da altura da zona de digestão. 

O acesso ao compartimento de digestão foi feito a partir da câmara de gás, utilizando 

um dispositivo montado especificamente para coleta do lodo no interior do UASB. 

Tal dispositivo foi confeccionado utilizando-se 6m de tubo de policloreto de vinila 

(PVC) como suporte para garrafas de vidro (300mL), as quais foram posicionadas nas alturas 

dos pontos amostrais (L1 a L5) e fixadas ao tubo por meio de braçadeiras flexíveis de nylon. 

As garrafas de vidro, que eram os recipientes de coleta do lodo, eras vedados por tampas 

metálicas de material pouco resistente, para facilitar a retirada no momento da coleta, ao qual 

foram fixados cabos de nylon e quando o tubo suporte atingisse a base do reator e os 

recipientes estivessem nas respectivas alturas de coletas, aplicava-se uma força ao cabo, 

contrária à gravitacional, para retirada da tampa e, consequentemente, permitir a entrada do 

esgoto no recipiente de coleta. Os cabos eram assim retirados, iniciando pelo ponto L5, a fim 

de minimizar a possibilidade de mistura na altura da camada de lodo que envolve o ponto de 

coleta subsequente devido à turbulência gerada pela liberação do ar existente nas garrafas, 
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com a retirada da tampa do recipiente. O tubo suporte era rosqueado a cada 1,5m para facilitar 

o transporte até o UASB. A cada campanha, o dispositivo era montado in loco. 

A Figura 14 apresenta os pontos amostrais e a Figura 13 os parâmetros que foram 

analisados em cada ponto, sendo que as amostras de lodo foram obtidas a partir de cinco 

alturas diferentes e, portanto, é composta de cinco pontos amostrais. 

O detalhamento dos parâmetros que foram analisados, bem como o método e a 

frequência utilizada, estão relacionados na Tabela 4. O método analítico utilizado nas análises 

físico-químicas para determinação dos parâmetros DQO e sólidos são os descritos no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005) e para 

determinação do AGV e alcalinidade utilizou-se metodologia proposta por Kapp (1984), 

descrita por Buchauer (1998). 

Tabela 4 – Parâmetros de análise, métodos analíticos e frequência. 

Parâmetro Método¹ Frequência Referência 

DQO  5220 D   2x por semana  APHA, 2005 

ST, STV , SST, SSV 2540 2x por semana APHA, 2005 

AGV Kapp (1984) 2x por semana KAPP (1984) apud BUCHAUER (1998) 

Alcalinidade Kapp (1984) 2x por semana KAPP (1984) apud BUCHAUER (1998) 

Temperatura - 2x por semana - 

pH - 2x por semana - 
 

Figura 13 – Parâmetros analisados e pontos amostrais no UASB da ETE Jacuípe II. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 
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Figura 14 – Alturas dos pontos de coleta de lodo e alturas estimadas das camadas de lodo formadas entre os 

pontos de coleta. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2015). 

A coleta foi realizada duas vezes na semana em um período de 2,5 meses (10 

semanas), totalizando 76 dias e 18 campanhas de coleta das amostras e sendo estas analisadas 

em triplicata. A coleta do lodo no interior do reator foi feita em 6 campanhas, sendo 5 nas 

semanas iniciais e 1 no último dia de coleta. 

O material coletado foi analisado no laboratório de saneamento da Universidade 

Estadual de Feira de Santana. As análises da DQO foram realizadas no mesmo dia da coleta a 

fim de minimizar os erros, e as demais com um prazo de 24h após a coleta.  As Figuras 15 e 

16 apresentam algumas etapas desenvolvidas durante a análise das amostras no laboratório de 

saneamento, ao longo do período de estudo. 
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Figura 15 – Algumas etapas desenvolvidas durante (a) amostragem do material analisados e analises para 
determinação da (b) DQO, (c) SST e SSV e (d) ST e SV. 
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A quantidade total de análises realizadas por parâmetro foi a que segue: 

- Lodo do L1 ao L5 (ST, STV): 10 amostras por semana, durante 10 semanas e análise 

em triplicata. 

- Afluente (DQO; SST, SSV; AGV; Alcalinidade; Temperatura; pH): 2 amostras por 

semana, durante 10 semanas e análise em triplicata. 

- Efluente (DQO; SST, SSV; AGV; Alcalinidade; Temperatura; pH): 2 amostras por 

semana, durante 10 semanas e análise em triplicata. 

4.2.4.1 Determinação de AGV e Alcalinidade  

Procedimento utilizado para a determinação da Alcalinidade e Ácidos Graxos Voláteis 

(KAPP, 1984 apud BUCHAUER, 1998). 

i. Filtrar a amostra através de um filtro de membrana de 0,45 µm e transferidos 20 mL 

para um béquer de 50 mL. 

ii. Deve-se garantir que o eletrodo de pH sempre fique imerso abaixo superfície do 

líquido. 

iii. Determinar o pH inicial da amostra. 

Figura 16 – Ensaio para determinação da concentração de ácidos graxos voláteis. 
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iv. A amostra é titulada lentamente com ácido sulfúrico 0,1 N até pH 5,0 é atingida. O 

volume adicionado do titulante é anotado. 

v. Continua a titulação, mais ácido é adicionado lentamente até pH 4,3 e  deve-se anotar 

o volume total de titulante adicionado. 

vi. O último passo é repetido até pH 4,0 ser atingido, e a volume de titulante adicionado 

deve ser anotado mais uma vez. 

vii. A titulação deve ser realizada sob agitação constante com auxílio de barra e agitador 

magnéticos. 

Calcula-se a alcalinidade, total e a bicarbonato, e a produção de ácidos graxos voláteis 

a partir das Equações 19 a 22. 

v# = g}�(~��,�)×W////×z}�
g}�)���}

                                                                                          (19) 

Em que: 

v#	é a alcalinidade total (mgCaCO3.L
-1); 

�q� 	é a normalidade da solução titulante; 

iq�(j�,,)	é o volume de solução de ácido usada para titular a amostra do pH inicial 

até pH 4,3; 

iq��f�*q	é o volume da amostra titulada. 

v�i = .,.,/×z}�×g}�(~���~��)
g}�)���}

− (0,0061 × v#) − 10,9                                     (20) 

Em que: 

v�i	é a concentração de ácidos graxos voláteis (mgCH3COOH.L-1); 

iq�(j�WVj�)	é o volume de solução de ácido usada para titular a amostra do pH 5,0  

até pH 4,0. 

vvi = 0,6 × v�i × W/
�/ = 0,5 × v�i                                                                       (21) 

Em que: 

vvi	é a alcalinidade a ácidos voláteis (mgCaCO3.L
-1);  

e considera-se que AAV corresponde a 60% da concentração de AGV; 

v� = v# − vvi                                                                                                        (22) 

Em que: 

v�	é a alcalinidade a bicarbonato (mgCaCO3.L
-1); 
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4.2.5 Tabulação e análise dos dados  

Os dados obtidos nos experimentos foram tratados e tabulados em planilha eletrônica 

do Microsoft Office Excel®. A interpretação dos dados foi feita com base na estatística 

descritiva, a fim de visualizar a variabilidade dos valores obtidos e discuti-los em função de 

bibliografias existentes. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos a partir das análises do esgoto afluente e efluente ao reator 

UASB da ETE Jacuípe II foram resumidos e apresentados nas Tabelas 5 e 6.  

Tabela 5 – Resultados obtidos de temperatura, pH, AT, AGV, DQO, SST e SSV para o afluente do reator UASB 
da ETE Jacuípe II. 

Parâmetro 
Temperatura 

(ºC) 
pH  

AT 
(mgCaCO3.L

-1) 
AGV 

(mgCH3COOH.L-1) 
DQO 

(mgO2.L
-1) 

SST 
(mg.L-1) 

SSV 
(mg.L-1) 

Média 29,4 7,4 167,6 80,4 1215,2 414,4 376,9 

Mediana 29,5 7,4 168,8 77,5 1181,5 403,5 395,7 

Desvio 
padrão 

1,0 0,1 24,2 17,6 298,5 60,7 78,1 

Coeficiente 
de variação 

3% 2% 14% 22% 25% 15% 21% 

Mínimo 28,0 7,1 112,5 46,6 643,4 343,1 202,0 

Máximo 31,0 7,6 204,2 110,8 1798,0 558,3 476,7 

 

Tabela 6 – Resultados obtidos de temperatura, pH, AT, AGV, DQO, SST e SSV para o efluente do reator UASB 
da ETE Jacuípe II.. 

Parâmetro 
Temperatura 

(ºC) 
pH  

AT 
(mgCaCO3.L

-1) 
AGV 

(mgCH3COOH.L-1) 
DQO 

(mgO2.L
-1) 

SST 
(mg.L-1) 

SSV 
(mg.L-1) 

Média 29,6 7,4 195,0 41,0 302,5 66,7 60,2 

Mediana 29,5 7,5 197,9 42,6 298,3 68,4 65,1 

Desvio 
padrão 

0,8 0,1 25,7 6,5 150,6 6,5 10,7 

Coeficiente 
de variação 

3% 2% 13% 16% 50% 10% 18% 

Mínimo 28,0 7,2 110,4 15,2 86,5 53,5 38,7 

Máximo 31,0 7,6 229,2 44,1 637,0 75,8 73,4 
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As eficiências de remoção de material orgânico, em termos de DQO, a concentração 

de SSV no afluente e efluente, os valores de pH,  AT e concentração de AGV e os valores 

calculados da produção diária de lodo e coeficiente de produção de sólidos são apresentados 

nas Figuras 17 a 26 e Tabelas 7 e 8 que seguem. 

5.1 EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO 

Conforme apresentado na Tabela 5, o valor médio para DQO afluente é de 1215,2 

mgO2.L
-1 (DP ± 298,5 mgO2.L

-1), tal valor é considerado bem elevado visto que trata-se de 

esgoto doméstico. Um esgoto doméstico não tratado é considerado forte, ou seja, bem 

concentrado, quando apresenta valores de DQO em torno de 700 mg.L-1. Essa concentração 

da DQO obtida (1215,2 mgO2.L
-1) para o esgoto afluente à estação, reflete as características 

de esgoto forte, devido ao baixo consumo de água da população que é atendida pela ETE 

Jacuípe II.  

Na Figura 17 estão plotados os valores das concentrações da DQO no afluente e 

efluente do reator UASB medidas durante o período de estudo. 

Foram plotados os valores obtidos a partir do 13º dia da pesquisa, ou seja, na  4ª 

campanha amostral, devido a um problema operacional na diluição das amostras nas análises 

feitas referentes as coletas anteriores a esta data, acarretando inconfiabilidade nos resultados 

obtidos ao apresentar um distanciamento muito significativo da média das demais análises 

realizadas para este parâmetro. 

Figura 17 – Concentração da DQO no afluente e efluente do reator UASB. 
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Nas Tabelas 5 e 6 verifica-se que a concentração da DQO afluente apresentou um 

coeficiente de variação médio de 25% e a DQO efluente apresentou um coeficiente de 

variação média de 50%, e essa variação é visualizada, também, na Figura 17. Esperava-se que 

a concentração de DQO no esgoto efluente ao reator UASB estivesse mais estável que a 

concentração afluente, porém não foi o que se verificou. Tal fato deve-se, provavelmente, as 

variações de vazão de esgoto tratado pelo reator que ocorreu durante o período da pesquisa. 

Os valores da concentração da DQO obtidos no dia 76 foram muito baixos e atribui-se 

ao fato da amostra apresentar-se muito diluída, conforme discussão apresentada 

posteriormente. Ressalta-se, entretanto, que estes valores foram desconsiderados para o 

cálculo do valor médio do parâmetro DQO, por representar um desvio significativo. 

Durante o período de coleta e análise foi observado períodos em que houve flutuação 

da vazão de esgoto tratado pela ETE Jacuípe II devido a (i) eventos de chuvas, que ocasiona 

diluição e o aumento da vazão do esgoto afluente ao UASB e (ii) problema operacional com a 

bomba que envia o esgoto excedente da ETE Jacuípe I para tratamento no UASB de Jacuípe 

II, em que a referida bomba esteve fora de operação para manutenção traduzindo-se em uma 

vazão mínima de esgoto tratado pelo reator UASB da ETE Jacuípe II.  

Figura 18 – Precipitação diária da chuva acumulada em 24h ao longo do período da pesquisa. 

 

Fonte: INMET (2016). 

A Figura 18 apresenta os dados diários registrados para precipitação da chuva 

acumulada em 24h, no município de Feira de Santana-BA,  durante o período da pesquisa. A 

seta mostrada no gráfico indica o último dia de coleta de amostra de esgoto na estação. 
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Em Feira de Santana, o sistema adotado para o transporte e tratamento de esgoto 

sanitário é o tipo separador absoluto, em que a água pluvial e o esgoto doméstico devem ser 

conduzidos em canalizações distintas ao seu destino final. As vazões a serem transportadas e 

tratadas pelas ETE deveriam ser aquelas provenientes dos esgotos domésticos coletados, 

acrescidas de uma pequena parcela de águas de infiltração e, eventualmente, esgotos 

industriais, seguindo o padrão brasileiro. O  que se observa, na prática, é a existência de 

diversos tipos de conexões erradas de água pluvial na rede coletora de esgoto sanitário, não 

somente devido a defeitos das instalações, mas principalmente às ligações clandestinas, 

comportamento esse equivalente ao observado por Tsutiya e Bueno (2005).  

A vazão de esgoto é um parâmetro que está diretamente relacionado com a velocidade 

de fluxo e o tempo de detenção hidráulica no reator UASB, parâmetros estes que 

desempenham um papel importante para reter sólidos suspensos. A diminuição na velocidade 

(redução da vazão) implica um aumento do TDH, que impulsiona a eficiência de remoção do 

material orgânico do sistema. De maneira contrária, maiores velocidades ascensionais (vazões 

maiores) reduzem o tempo de contato entre o lodo e o esgoto, diminuindo assim a eficiência 

de remoção de DQO do reator, além de carrear os sólidos junto com o efluente do UASB, e 

diminuir a qualidade deste efluente (RIZVI et al., 2015; VAN HAANDEL; LETTINGA, 

1994). 

Além disso, amplas variações das vazões afluentes podem perturbar o balanço 

nutricional e as condições ambientais durante a digestão anaeróbia, nas etapas da acidogênese 

e metanogênese em processos anaeróbios (TCHOBANOGLOUS, 1991), como é o caso do 

reator UASB, impactando negativamente na eficiência de remoção de material orgânico, 

vindo a corroborar com o coeficiente de variação obtido para os valores de DQO efluente. 

A menor e maior eficiência de remoção da DQO foi registrada, respectivamente, no 

dia 64, com ocorrência de chuva muito forte (52,2 mm) na noite anterior à coleta da amostra 

(dia 63), com vazão registrada no momento da coleta da amostra de 565,8 m3.h-1, e no dia 69 

em que ocorreu a menor vazão de esgoto tratado (129,6 m3.h-1)durante a ocasião da coleta, 

devido à parada da bomba da ETE Jacuípe I. Para esses dois dias (64 e 69) as remoções 

verificadas foram de 56,9% e 92,1%, respectivamente, conforme pode ser visualizado através 

da Figura 19 que relaciona a eficiência de remoção da DQO obtida com ocorrência da chuva e 

a vazão de esgoto medida no momento da coleta da amostra e a média diária registrada. 
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Observa-se que com vazões altas o tempo de detenção hidráulica é reduzido, logo, reduz a 

eficiência e com a vazão baixa o tempo de detenção hidráulica aumenta, consequentemente, 

maior eficiência. Esses resultados ocorreram como esperado. 

A maior vazão de esgoto tratado pelo UASB foi registrada no dia 76 no valor de 854,0 

m3.h-1, último dia de coleta e análise da amostra, superando a capacidade do conjunto UASB, 

em TDH de 8h, que é de 628,9 m3.h-1 . Na ocasião, o esgoto coletado apresentou-se com 

características anormais quando comparada às outras campanhas realizadas, com uma 

concentração de DQO muito baixa, provavelmente foi uma perturbação ocorrida devido às 

chuvas registradas durante 3 dias consecutivos, anteriores ao momento da coleta. Os 

resultados obtidos para DQO afluente (162,5 mgO2.L
-1) e efluente (0,0 mgO2.L

-1) foram 

desconsiderados por representar um desvio muito significativo da média obtida ao longo de 

todo período da pesquisa. 

Durante o evento de vazão mínima, no dia 69, o esgoto afluente possuía concentração 

de 1089,6 mgO2.L
-1, um pouco inferior ao valor  médio de 1215,2 mgO2.L

-1 observado 

durante todo o período da pesquisa, porém a concentração do esgoto efluente ao UASB 

observada nesse dia foi 86,5 mgO2.L
-1, significando um valor 71%  inferior à média 

observada (302,5 mgO2.L
-1) ao longo da pesquisa; vale destacar que durante esse evento o 

UASB operou com uma baixa velocidade ascensional no valor de 0,9 m.h-¹ o equivalente a  

um  tempo de detenção hidráulica de 40h, caso não houvesse o fenômeno conhecido como 

tempo morto. 11 

 

                                                           
11 Quando a resposta da variável do processo contém atrasos no tempo. São causados por retardo devido ao 
transporte do fluido. 
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Figura 19 – Relação da eficiência de remoção da DQO obtida com a precipitação da chuva e a vazão de esgoto 
medida no momento da coleta da amostra e a média diária registrada. 

 

 

Com base nos dados da vazão, registrados pelo sistema de supervisão Komvex – 

Embasa que foram monitorados durante o período da pesquisa, calculou-se os valores do 

TDH e eficiência de remoção da DQO através da Equação 7 e a partir destes, foi construído o 

gráfico que expressa a relação entre o TDH e a eficiência de remoção da DQO da ETE 

Jacuípe II, apresentado na Figura 20, em que  pode-se visualizar que o aumento do tempo de 

detenção  ocasiona um aumento da eficiência  de  remoção de DQO no UASB, conforme 

previsto pela equação utilizada e ratificado nos estudos de  Castillo et al. (1997), Chernicharo 

(1997), Tawfik et al. (2010),Van Haandel e Lettinga (1994). 

Na Figura 20 foram plotados também a eficiência calculadas através da Equação 7, em 

que fica evidenciado o distanciamento entre a eficiência medida obtida e a média esperada. A 

explicação para essa diferença, provavelmente, deve-se a quantidade de dados utilizados por 

cada método para construção do gráfico. Através do sistema de supervisão Komvex – 

Embasa, foram levantados dados diários entre os meses de outubro 2015 a janeiro 2016 (n = 

94), enquanto que a eficiência medida através das analises, de um total de 18 campanhas 

amostrais, apenas o resultado de 15 campanhas (n = 15), para DQO. 
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Figura 20 – Relação entre a eficiência estimada e medida de remoção de DQO e o TDH do reator UASB na ETE 
Jacuípe II. 

 

Ainda, a partir desses dados e cálculos realizados, foi construída a Tabela 7, na qual se 

pode observar o valor médio da eficiência de remoção calculada através da Equação 7 , tendo 

como base o TDH obtido a partir da vazão média diária para cada mês monitorado.  

Os choques hidráulicos, em virtude dos eventos de chuva e variação de vazão, podem 

interferir na concentração da DQO, mas o sistema se mantém estável, como se observa na 

Tabela 7 os baixos coeficientes de variação da eficiência de remoção da DQO (CV < 2%) ao 

longo dos meses, principalmente o de janeiro, mês que registrou a maior ocorrência de 

chuvas.  
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Tabela 7– Valores da vazão média mensal de esgoto tratado e da eficiência estimada de remoção da DQO 
através da Equação 7 para o reator UASB na ETE Jacuípe II. 

Parâmetro 

Outubro 2015 Novembro 2015 Dezembro 2015 Janeiro 2016 

Vazão              
(m³.h-1) 

EDQO       
(%) 

Vazão              
(m³.h-1) 

EDQO       
(%) 

Vazão              
(m³.h-1) 

EDQO       
(%) 

Vazão              
(m³.h-1) 

EDQO       
(%) 

Média 371,9 73,0 478,1 70,6 456,1 71,0 468,3 70,7 

Mediana 372,5 72,9 519,4 69,6 436,4 71,4 449,6 71,1 

Desvio 
padrão 

5,4 0,1 72,9 1,7 33,7 0,7 37,8 0,8 

Coeficiente 
de variação 

1% 0% 15% 2% 7% 1% 8% 1% 

Mínimo 358,6 72,7 295,2 69,4 426,0 69,6 424,2 69,5 

Máximo 383,0 73,3 529,1 75,1 518,9 71,6 525,0 71,7 

 

A média estimada para todo o período de monitoramento da eficiência de remoção da 

DQO foi de 71,2% e a vazão de esgoto tratado pelo UASB foi de 447,1 m³.h-¹, o que 

representa um valor de 71% da vazão de projeto do reator (628,9 m³.h-¹)12.  

A concentração média medida de DQO para o afluente e efluente ao UASB foi de 

1215,2 mgO2.L
-1 (DP ± 298,5 mgO2.L

-1) e 302,5 mgO2.L
-1 (DP ± 150,6 mgO2.L

-1), 

respectivamente, como mostram as Tabelas 5 e 6, resultando em uma eficiência real, 

calculada a partir da Equação 8, em uma média de 74,7% de eficiência de remoção e um 

coeficiente de variação de 16%, para TDH médio de 8,8h.  

O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa, empregada para estimar 

a precisão de experimentos.  O maior valor de coeficiente de variação (16%) observado para 

os resultados da eficiência real, provavelmente, deve-se a menor quantidade de dados 

utilizados para o cálculo da média deste parâmetro em relação ao realizado para a eficiência 

estimada (CV < 2%). Contudo, o valor obtido (16%) é considerado de boa precisão, 

ratificando a boa estabilidade do reator UASB. 

A diferença entre a eficiência obtida a partir das análises físico químicas (Equação 8) e 

o estimado através da Equação 7 foi 4,9% maior, logo, o desempenho do UASB, para 

remoção do material orgânico, em termos de DQO, está um pouco acima do esperado e 

                                                           
12 O valor de projeto indicado na Tabela 3 (1257,84 m³.h-¹) é referente a operação de 16 células prevista no  
projeto da ETE, como só existem 8 células operando, a comparação foi feita com a metade do valor da vazão de 
projeto. 
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acredita-se que esse desempenho superior deve-se ao fato do UASB operar abaixo da sua 

capacidade projetada, além de que a temperatura de operação do reator, em torno de 29ºC, 

favorece o processo de digestão anaeróbia, refletindo na boa eficiência de remoção de matéria 

orgânica obtida. 

Observa-se que a eficiência obtida é superior ao previsto pelo modelo descrito pela 

Equação 7 (74,7%) e, também, quando comparada ao estudos de Khan et al. (2014),  Tawfik 

et al. (2010) e Teixeira et al. (2009).  

No estudo de Tawfik et al. (2010) os valores de remoção da DQO total para o UASB 

operado em TDH de 8h foi de 69%, cuja DQO afluente foi de 699 mgO2.L
-1 e a temperatura 

de operação variou de 22 a 35ºC. Na ETE Jacuípe II, a eficiência de remoção foi superior, 

porém o TDH também foi superior, 8,8h contra 8h, mostrando uma conformidade nos 

resultados. 

O desempenho no tratamento do UASB em Jacuípe II frente a outros que operaram 

com TDH próximo mostra-se superior. No estudo de Khan et al. (2014), os UASB operados 

com TDH 8,5, 8,5 e 9,0h (referente às ETEs Surat-100,  Karmal-40 e Ludhiana-111, 

respectivamente) apresentaram eficiência de remoção  de 42, 62 e 59%, muito inferiores ao 

observado na presente pesquisa, sendo que a temperatura do esgoto tratado pela primeira  

ETE variou de 26 a 33ºC, apresentando condições de temperatura próximas à média de 29ºC 

(DP ± 1ºC) observada na ETE Jacuípe II. 

Nas estações analisadas por Khan et al. (2014) as características do esgoto afluente 

variaram muito em relação à ETE Jacuípe II, com valores entre 280 mgO2.L
-1 (ETE Angra-78) 

e 850 mgO2.L
-1 (ETE Ludhiana-48), sendo que a ETE Luhiana-48, que apresenta uma maior 

DQO afluente, e é  operada em um TDH de 9,5h , apresentou uma eficiência de remoção de 

29% no tratamento com UASB, muito inferior à obtida em Jacuípe II.  A razão para o melhor 

desempenho no tratamento do UASB em Jacuípe II em relação ao do estudo de Khan et al. 

(2014), é atribuída a uma operação e manutenção imprópria; perda de lodo no efluente, falta 

de remoção de areia e controle do gradeamento de forma inadequada, observados nos estudos 

de Khan et al. (2014).  
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5.2 PERDA DE PARTÍCULAS DE LODO COM O EFLUENTE 

Conforme apresentado nas Tabelas 5 e 6, as concentrações médias de SST e SSV 

foram de, respectivamente, 414,4 mg.L-1 e 376,9 mg.L-1  no afluente e 66,7 mg.L-1 e 60,2 

mg.L-1 no efluente, representando uma média de remoção de SST e SSV de 347,7 mg.L-1 e 

316,7 mg.L-1, respectivamente, isto representa 83,9 e 84,0%, em termos de eficiência. 

Esses valores estão condizentes com o reportado no estudo realizado por Rizvi et al. 

(2015)  cujo esgoto afluente ao UASB, oriundo da estação de bombeamento do Metropolitan 

Lahore, Paquistão, apresentou concentração de SST de 379 mgSST.L-1
 ; na maioria das ETEs 

estudadas por Khan et al. (2014),  as concentrações médias de SST estavam entre 250-400 

mgSST.L-1 no afluente e entre 89-146 mgSST.L-1 no efluente; Barros et al. (2015)  obtiveram 

concentrações de SSV no efluente que variaram entre 25 a 125 mgSSV.L-1. 

Os valores obtidos para os parâmetros SST e SSV foram plotados nas Figuras 22 e 24, 

a partir do 20º dia da pesquisa, ou seja, na 6ª campanha amostral, pois até então estava sendo 

realizada análise de sólidos totais e voláteis, cuja metodologia é diferente da aplicada a 

obtenção da concentração de sólidos suspensos totais e voláteis, a qual apresenta maior 

precisão para amostras de esgoto afluente e efluente. 

Na Figura 22 estão plotados os resultados obtidos para as concentrações de SST 

presentes no esgoto afluente e efluente do reator UASB.  Através desta pode ser observada 

uma maior uniformidade na concentração de SST efluente, apesar da variação de SST 

afluente. 

Os eventos de variação de vazão, devido às chuvas, por exemplo, afetam a 

concentração de sólidos no afluente e pode interferir na eficiência de tratamento para 

degradação destes, pois há variação na velocidade de fluxo. No caso o aumento da velocidade 

ascensional, interfere no TDH no sentido de reduzi-lo e, como consequência, tem-se uma 

redução do tempo de contato entre microrganismos e matéria orgânica, proporcionando 

redução da eficiência, podendo, inclusive, ocasionar arraste de microrganismo pelo fluxo com 

velocidade alta. Essas sobrecargas hidráulicas acarretam, durante o tempo de sobrecarga, 

carreamento de sólidos ao invés de acúmulo na manta de lodo, afetando negativamente a 

eficiência do tratamento, pois arrasta o lodo das camadas mais baixas, próximas ao ponto de 

lançamento do esgoto bruto; após este período, o sistema tende a retornar ao equilíbrio com o 

crescimento do número de microrganismos ao padrão anterior à sobrecarga. A influência da 
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variação da velocidade de fluxo ascendente é de extrema importância na retenção (ou 

carreamento) dos sólidos no sistema e a relação observada entre a eficiência de remoção de 

SST e SSV com a ocorrência da chuva e a vazão de esgoto medida no momento da coleta da 

amostra é apresentada na Figura 23. 

 

 

Observa-se ainda que um aumento significativo da quantidade de SST no dia 69, que 

provavelmente deve-se a entrada de uma quantidade de areia excessiva ao UASB (unidade) 

devido a parada do desarenador, cuja amostra coletada e analisada apresentou a maior 

concentração de SST no afluente, no valor de 917,0 mg.L-1. Essa areia vai ficar retida no 

fundo do UASB e ocupar o volume reservado para o lodo digerido e nesse aspecto pode haver 

necessidade de aumento da frequência de remoção do lodo. 

No dia 63, em janeiro de 2016, ocorreu uma forte chuva, conforme mostrado na Figura 

18, que ocasionou a parada do desarenador devido à grande quantidade de areia trazida para 

ETE enchendo a caixa de areia, consequentemente, passando para o UASB. Esse evento se 

Figura 21 – Concentração de SST no afluente e efluente do reator UASB na ETE Jacuípe II. 

50

70

90

110

130

150

170

190

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76

SS
T

 E
fl

ue
nt

e 
(m

g/
L

)

SS
T

 A
fl

ue
nt

e 
(m

g/
L

)

Dias
Afluente Efluente



75 

 

repetiu nos dias 65 a 67, voltando a funcionar normalmente no dia 68, quando foi realizada a 

limpeza da caixa.  

No dia 72, uma alta velocidade de fluxo ascensional foi registrada, no valor de 3,8 

m.h-1, e provavelmente ocasionou o arraste de sólidos da manta de lodo para o efluente do 

reator, refletindo tanto na concentração de sólidos observada, quanto da baixa eficiência de 

remoção de sólidos (SST e SSV). 

O pico de vazão ocorrido no dia 76, devido à contribuição da chuva, não afetou a 

eficiência de remoção de SST e SSV no reator, cujos valores foram de 78,7 e 86,6%, 

respectivamente, e estão na mesma ordem de grandeza das medidas de remoção verificadas 

para tais parâmetros. 

 

Figura 22 – Relação da eficiência de remoção de SST e SSV com a precipitação da chuva e a vazão de esgoto 
medida no momento da coleta da amostra e a média diária registrada. 

 

 

Além disso, fatores operacionais da ETE também podem interferir nos resultados do 

tratamento. Durante o período da pesquisa ocorreram alguns eventos de falta de energia 

elétrica na ETE Jacuípe I e ETE Jacuípe II durante a madrugada e os equipamentos 
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motorizados tiveram seu funcionamento interrompido, voltando a ser acionados após a 

chegada dos operadores à estação.  

A falta de energia na ETE Jacuípe I ocasiona uma redução da vazão do esgoto tratado 

pelo reator UASB da ETE Jacuípe II devido à parada da bomba, como foi o caso do dia 69, 

que se traduziu em uma remoção de 91,7% de SST, apesar da elevada concentração de SST 

afluente.  Na ETE Jacuípe II, o reator UASB não sofre efeito direto, mas os equipamentos que 

compõe o tratamento preliminar são afetados e interferem nas características do esgoto 

afluente ao UASB, pois pode resultar em um aumento na quantidade de areia presente no 

esgoto afluente ao reator e outros materiais, que podem contribuir também para o aumento do 

sobrenadante.  

Durante sete dias do período da pesquisa, houve um problema operacional envolvendo 

a grade do tratamento preliminar e a mesma foi mantida fora de operação, e foi observado um 

aumento na concentração de SST no afluente, em relação à média de 414,4 mg.L-1 , para 

635,3 mg.L-1 mas a concentração de SST efluente de  64,7 mg.L-1 manteve-se próxima a 

média do período da pesquisa de 66,7 mg.L-1.  

Conforme destacado por Khan et al. (2014) em sua pesquisa, a razão para o mau 

desempenho dos reatores UASB é atribuído a uma operação e manutenção imprópria; a perda 

de lodo, falta de remoção de areia e controle do gradeamento. 

A Figura 24 mostra as concentrações de SSV no afluente e efluente do reator UASB 

medidas durante o período analisado. 

Foi observada uma pequena diminuição das partículas de sólidos voláteis no efluente 

até o dia 43, a partir do qual houve uma pequena flutuação dessa concentração, alternando 

entre aumento e diminuição, podendo ser considerada como flutuação normal, decorrente 

provavelmente das variações nas velocidades de fluxo ascensionais. O esperado era um 

pequeno acréscimo visto que não houve remoção de lodo nesse período, exceto devido à 

alteração do fluxo do esgoto no UASB, que pode ter arrastado lodo das camadas inferiores. 

A presença de partículas de lodo e de sobrenadante interfere no resultado da 

concentração de SSV no efluente e trazem efeito negativo à qualidade do mesmo. Para evitar 

que uma quantidade significativa de lodo seja carreada para o efluente, deve ser aplicada 

descargas periódicas de lodo (VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994). 
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Foi observado um valor máximo na concentração de SSV no efluente de 87,3 

mgSSV.L-1 seguido de 73,4 mgSSV.L-1, valores superiores em 45% e 22%, respectivamente,   

à média obtida de 60,2 mgSSV.L-1. Essa elevada presença de SSV observada pode ser 

decorrente de aumento da velocidade do fluxo ou falta de remoção do lodo excedente, 

apresentando uma elevada idade do lodo; ainda podem estar relacionada com falhas no 

separador trifásico do UASB, que permite a saída das partículas menos densas de lodo com o 

efluente.  

 

Nessa fase de adaptação do reator UASB para captação do biogás para geração de 

energia elétrica, não foi garantida uma programação regular de remoção de lodo excedente do 

reator.  Após sua partida, foi realizada uma única descarga, a qual ocorreu para limpeza do 

UASB devido à instalação do sistema de biogás e objetivando maximizar a produção do 

mesmo; esse procedimento foi realizado por etapas, iniciando em setembro de 2014 a limpeza 

Figura 23 – Concentrações de SSV no afluente e efluente do reator UASB na ETE Jacuípe II. 
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do primeiro módulo do UASB e findando em maio de 2015 com a limpeza do último módulo, 

aproximadamente seis meses antes do início do período de coleta para o presente estudo.  

Observa-se que na ETE Jacuípe II existe procedimento rotineiro de descarga da calha 

do UASB para remoção do material sobrenadante, realizado 3 vezes na semana, às segundas, 

quartas e sextas-feiras. A retirada desse sobrenadante pode ter influenciado positivamente nas 

concentrações de SSV verificadas no efluente, uma vez que a presença desse material 

flutuante, em grande quantidade, pode escapar com o efluente deteriorando sua qualidade. 

5.3 PRODUÇÃO DE LODO NO REATOR 

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos para coeficiente de produção de lodo (Y), 

biomassa total e produção de lodo. 

 

Tabela 8 – Coeficiente de produção de sólidos, biomassa total e produção diária do lodo contido no reator 
UASB. 

Parâmetro 
SSV presente 

no lodo            
(mg.L-1) 

DQO 
removida            
(mg.L-1) 

Y                      
(kg SSV.kg  

DQOremovida
-1) 

Biomassa 
Total            

(kg SV) 

Produção 
diária de lodo             

(kgSV.d-1) 

Lodo 
produzido 

(kgSV) 

Média 342,2 912,7 0,37 2264,0 26,5 2044,1 

Mediana 337,4 1013,4 0,35 2064,4 26,2 2015,3 

Desvio 
padrão 

48,1 248,6 0,07 773,4 3,7 287,1 

Coeficiente 
de variação 

14% 27% 18% 34% 14% 14% 

Mínimo 276,1 310,4 0,29 1567,7 21,4 1649,2 

Máximo 410,1 1161,0 0,48 3359,7 31,8 2449,8 

 

Os valores do coeficiente de produção de lodo ficaram entre 0,29 e 0,48 kg SSV.kg 

DQOremovida
-1, apresentando valor médio de 0,37 kg SSV.kg  DQOremovida

-1 e um coeficiente de 

variação de 18%. Estes valores estão de acordo com o reportado por Wei et al. (2003), que em 

estações que utilizam o processo de lodo ativados convencional o valor de Y encontrados 

foram entre de 0,28 e 0,47 kg SSV.kg DQOremovida
-1. 

O lodo presente no reator consiste da biomassa ativa acrescido de material sólido 

insolúvel presente no afluente tornando o valor do Y bastante influenciado pela concentração 

e natureza do material em suspensão trazido no afluente.  
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O valor do Y obtido para o UASB da ETE Jacuípe II foi próximo ao relatado por 

Barros et al. (2015) quando tais pesquisadores obtiveram um valor de Y de até 0,4 kg SSV.kg 

DQOremovida
-1, para descarga do lodo excedente com de 8 meses. 

O coeficiente de produção de sólidos torna-se alto ao comparar com os resultados 

obtidos por Barros et al. (2015)  e Tawfik et al. (2010) ,  cujos valores de Y variaram de 0,03 

a 0,18 kg SSV.kg DQOremovida
-1 e 0,06 e 0,2 kg SSV.kg  DQOremovida

-1, respectivamente. 

Nestes casos a diferença foi o tempo de descarga de lodo aplicada. No primeiro estudo o 

intervalo entre as descargas de lodo foi de 1 a 4 meses (Y de 0,03 a 0,18 kg SSV.kg 

DQOremovida
-1) e no  segundo estudo o intervalo foi de 21 e 118,3 dias (Y de 0,06 e 0,2 kg 

SSV.kg  DQOremovida
-1). 

A elevada concentração de lodo no reator pode está associada à da falta de descarga do 

lodo excedente, refletindo no valor de Y alto (da ordem de 0,4 kg SSV.kg  DQOremovida
-1). 

Ainda, o elevado valor do Y na ETE Jacuípe II, em comparação aos demais estudos, pode ser 

explicado pela grande quantidade de matéria orgânica que é aplicada ao UASB e à quantidade 

de sólidos inorgânicos que chegam ao reator, além do tempo de descarga do lodo excedente. 

Apesar dos problemas operacionais que surgem e que podem afetar o desempenho do 

reator UASB, este apresentou bom desempenho de funcionamento, uma vez que foi 

semelhante ou superior aos expostos às mesmas condições operacionais. 

Os resultados de sólidos analisados mostraram um perfil em que há diminuição na 

concentração de SV a partir da base do reator (L1) até o ponto L5, de 9370,6 para 600,3 mg.L-

1, resultando em uma produção total de lodo durante o período da pesquisa de 2044,1 kgSV. 

Barros et al. (2015) afirmam que o bom desempenho do reator pode ser conseguido com  

frequência de descarga de lodo no intervalo entre 1 e 4 meses, sem perdas significativas, 

então, ressalta-se a importância de introduzir descargas periódicas do lodo contido dentro do 

reator a fim de evitar um possível arraste da manta de lodo no interior do reator e assegurar a 

qualidade do efluente, uma vez que já se passaram 12 meses da última descarga realizada na 

ETE Jacuípe II.  

5.4 CONDIÇÕES AMBIENTAIS  

Durante o período da pesquisa a temperatura ambiente, no município de Feira de 

Santana-BA, apresentou valor mínimo de 22ºC e máximo de 34ºC, e um valor médio de 28ºC 
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(INMET, 2016). As temperaturas do esgoto afluente e efluente ao reator UASB mantiveram-

se sempre muito próximas, conforme apresentado nas Tabelas 5 e 6, com variações sob 

influência da temperatura ambiente. A temperatura média de operação do reator UASB foi de 

29ºC (DP ± 1ºC). Foi observado que a variação da temperatura ambiente diária não teve 

influência sobre a temperatura do meio líquido. 

Durante o período de estudo a estabilidade foi avaliada através dos valores de AGV, 

AT e pH. Os valores de pH apresentaram em torno de 7,4, tanto para o afluente quanto para o 

efluente do reator, ficando relativamente básico, porém, no limite superior da faixa esperada, 

segundo Chernicharo (1997) que sugere que este parâmetro apresente valores no intervalo de 

6,8 a 7,4 e sempre acima de 6,2.  

A alcalinidade total variou ao longo do tempo, conforme apresentado nas Tabelas 5 e 

6, com valores médios de 167,6 mgCaCO3.L
-1 (DP ± 24,2 mgCaCO3.L

-1)  e 195,0 

mgCaCO3.L
-1 (DP ± 25,7 mgCaCO3.L

-1) para o afluente e efluente, respectivamente. Através 

da Figura 25, nota-se que em praticamente todo período da pesquisa, os valores de 

alcalinidade aumentaram do afluente para o efluente, indicando haver geração de alcalinidade 

durante a digestão anaeróbia, devido basicamente a dois processos distintos: remoção de 

ácidos graxos voláteis e amonificação. Conforme as bactérias produzem AGV e CO2, implica 

na diminuição do pH, ou seja, a alcalinidade (carbonato/bicarbonato) reage com esses ácidos, 

impedindo grandes flutuações de pH (efeito tampão). 

Foresti (1994) diz que caso a geração de alcalinidade durante o processo de digestão 

anaeróbia não seja suficiente para garantir o efeito tampão do meio em digestão, o esgoto 

afluente deve receber alcalinizantes para que a capacidade tampão seja aumentada. 

Na faixa de pH 6,0 e 8,0, a alcalinidade a bicarbonato (HCO₃⁻) é responsável pelo 

efeito tampão do pH, ou seja, tem a função de neutralizar os ácidos durante o processo de 

digestão anaeróbia e assim resistir as mudanças de pH do meio (FORESTI, 1994) e para se 

obter esta basta descontar da alcalinidade total a fração correspondente a alcalinidade a ácidos 

voláteis. 

A comparação entre as Figuras 25 e 26 permite observar, também, que as 

concentrações encontradas para AGV são muito inferiores às obtidas para alcalinidade, total e 

a bicarbonato. Este fato permite concluir que o sistema permaneceu estável durante todo 

período da pesquisa. 
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A Figura 26 apresenta a variação de ácidos voláteis ao longo do tempo e mostra que as 

concentrações de AGV no efluente mantiveram-se mais estáveis que as concentrações no 

afluente, apresentando maior uniformidade nos dados. A concentração de AGV é expressa em 

termos de ácido acético e a manutenção de concentrações de ácido acético próximas, no 

esgoto efluente, mostra que a variação nas características do esgoto afluente não provocou um 

acúmulo de ácido acético no reator e que, uma vez formado, esse ácido foi rapidamente 

convertido em metano.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Concentrações de (a) alcalinidade total e (b) alcalinidade a bicarbonato no afluente e efluente do 

reator UASB na ETE Jacuípe II. 
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Foi observado que os valores médios do AGV afluente e efluente foram, 

respectivamente, de 80,4 mgCH3COOH.L-1 (DP ± 17,6 mgCH3COOH.L-1)  e 41,0 

mgCH3COOH.L-1 (DP ± 6,5 mgCH3COOH.L-1)  . Apesar da variação mais pronunciada, com 

valores entre 46,8 e 110,8 mgCH3COOH.L-1,os ácidos graxos voláteis no afluente se 

mantiveram sempre abaixo de 200 mg.L-1, conforme sugerido por Chernicharo (1997) para 

que haja um bom funcionamento do processo de digestão. 

O equilíbrio na concentração de AGV é um importante indicador do funcionamento 

adequado do reator, visto que está relacionada a atividade das bactérias acidogênicas e 

arqueas metanogênicas no processo de digestão anaeróbia. O comportamento observado da 

alcalinidade total e dos ácidos graxos voláteis, juntamente com os valores de pH, indicam que 

houve estabilidade e capacidade de tamponamento do reator UASB não permitindo o acúmulo 

de ácidos voláteis. 

5.5 POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS E METANO NA ETE JACUÍPE II  

A partir dos dados de desempenho do reator UASB obtidos nesta pesquisa, como a 

eficiência média do UASB, quanto à redução de DQO, de 74,7% e a vazão média de esgoto 

Figura 25 – Concentrações de ácidos graxos voláteis no afluente e efluente do reator UASB na ETE Jacuípe 
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tratado de 447,1 m3.h-1 (10.730,4 m3.d-1), por exemplo, pode-se estimar o potencial de 

produção e aproveitamento energético do metano e biogás gerado na ETE Jacuípe II.  

Para tanto, foram utilizadas as Equações 5, 6, 9 a 17. Os dados de entrada utilizados 

nas equações são apresentados na Tabela 9 e os valores obtidos para os parâmetros calculados 

estão na Tabela 10. 

 

Tabela 9 – Dados de entrada aplicados nos cálculos para o potencial de produção e aproveitamento energético do 
biogás na ETE Jacuípe II 

Parâmetro Unidade Valores 

Vazão média de esgoto tratado m3. d-1 10730,4 

EDQO  % 74,7 

DQO afluente kgDQO.m-3 1,22 

DQO efluente kgDQO.m-3 0,30 

Y kgSSV.kg DQOremovida
-1 0,37 

T ºC 29,0 

K(SSV-DQO)  kgDQOlodo.kgSSV-1 1,42 

Perdas de biogás (p) % 15,0 

Teor de metano (xCH4)  % 70,0 

EGE % 35,0 

PCCH4 MJ.Nm-3 35,9 

 

A produção volumétrica teórica de CH4 foi determinada em 1527,7 m3.d-1, 

representando uma capacidade de produção total de biogás de 2182,4 m3.d-1 e um potencial 

energético disponível no biogás coletado de 49577 MJ.d-1. 

Assim, estima-se que a ETE Jacuípe II, tem, atualmente, potencial diário para 

produção de energia elétrica da ordem de 4820 kWh. 
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Tabela 10 - Resultados dos parâmetros calculados para obtenção do potencial energético da ETE Jacuípe II. 

Parâmetro Unidade Valores 

DQO aplicada no sistema kgDQOaplicada.d-1 13039,6 

DQO removida no sistema kgDQOremov.d-1 9779,7 

Y DQO kgDQOlodo.kgDQOremov-1 0,53 

DQOLODO kgDQOlodo.d-1 5138,2 

DQOCH4 kgDQOCH4.d
-1 4641,4 

QCH4 m3.d-1 1797,3 

Q*CH4 m3.d-1 269,6 

QREAL
CH4 m3.d-1 1527,7 

QBIOGAS m3.d-1 2182,4 

QN-REAL
CH4 Nm3.d-1 1381,0 

PEREAL
CH4 MJ.d-1 49577,0 

PEeletrica kWh.d-1 4818,6 

 

Considerando o potencial de geração de energia de 4820 kWh.d-1 e a vazão média de 

esgoto tratado diariamente na ETE Jacuípe II, cada metro cúbico de esgoto tratado tem 

capacidade de  produção de 0,45 kWh.m-3. 

Ainda, admitindo o consumo médio mensal de uma residência com quatro indivíduos 

como sendo de 200KWh, estima-se que a energia elétrica gerada a partir do tratamento de 

esgoto no reator UASB da ETE Jacuípe II, de 4820 kWh, tem a capacidade  de fornecer 

eletricidade à 24 unidades familiares. 

Observa-se ainda que o potencial de geração de energia pode ser utilizado para 

abastecer a própria estação de tratamento, reduzindo os custos de energia elétrica com o 

tratamento de esgoto.  

A produção de energia elétrica pode variar conforme a produção do biogás e também, 

da parcela que é perdida e deixa de ser aproveitada na conversão em energia elétrica. Outros 

percentuais de perda de metano foram considerados, de acordo com valores apresentados em 

outros estudos e os valores obtidos para produção de energia elétrica são apresentados na 

Tabela 11, e é tanto maior quanto menor for o percentual de perda considerado. 
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Tabela 11 - Resultados obtidos para produção de energia elétrica variando o percentual de perdas de metano no 
reator UASB. 

  
Perda CH4 dissolvido 

no efluente             
(%) 

Perda CH4 na 
superfície dos 
decantadores        

(%) 

Perda total          
(%) 

Produção de 
energia elétrica 

(kWh.d-1) 

Hartley e Lant (2006)      <11 5045,4 

Lobato et al. (2012) 21 5 26 4195,0 

Souza e Chernicharo (2011) 36 – 40 4 
40 3401,4 

44 3174,6 

Van Haandel e Lettinga (1994)     até 50 2834,5 
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6 CONCLUSÃO 

i. O desempenho do UASB da ETE Jacuípe IIestá satisfatório para remoção de matéria 

orgânica e sólidos, com eficiências de remoção iguais a 74,7 e 84,0%, respectivamente. 

ii. Conforme operação atual do reator UASB, verifica-se que há um aumento na 

quantidade de sólidos dissolvidos no reator, cujo coeficiente médio de produção de 

lodo foi de 0,37 kg SSV.kg DQOremovida
-1 , com produção total de lodo de 2044,1 

kgSV. Esse valor do Y está acima da faixa observada por pesquisadores, indicando 

uma elevada concentração de lodo no reator, sendo recomendada a retirada imediata do 

excedente e manutenção de descargas regularmente. 

iii. A variação na vazão e características do esgoto afluente não afetou a estabilidade 

operacional do reator UASB com relação aos valores de pH que se mantiveram na 

faixa ótima para metanogênese. Os valores de alcalinidade e de AGV encontrados 

indicam um bom funcionamento do reator, sendo observado um equilíbrio em relação 

aos valores de AGV, pois mantiveram-se com concentrações próximas no efluente e 

um valor médio de 41,0 mgCH3COOH.L-1, refletindo no valor de pH adequado para 

digestão anaeróbia. 

iv. O reator UASB operou com vazão média de 447,1 m3.h-1,o que representa um valor de 

71% da vazão de projeto do reator (628,9 m3.h-1).  

v. O pico de vazão observado no valor de 854,0 m3.h-1 não afetou a eficiência de remoção 

de SST e SSV no reator, cujos valores obtidos foram 78,7 e 86,6%, respectivamente, 

próximos às médias de remoção de 83,9 e 84,0%. O mesmo não pode ser dito sobre a 

concentração de DQO, que demonstrou um valor muito baixo, cujos resultados da 

DQO afluente (162,5 mg.L-1) e efluente (0,0 mg.L-1) representou um desvio muito 

significativo da média obtida ao longo de todo período da pesquisa. 

vi. Os choques hidráulicos, em virtude dos eventos de chuva e variação de vazão, podem 

interferir na concentração da DQO, mas o sistema se mantém estável, sendo observado 

baixo coeficiente de variação (CV < 2%) para a eficiência de remoção da DQO ao 

longo dos meses.  

vii. Pelas estimativas, verifica-se que a ETE Jacuípe II, tem, atualmente, potencial diário 

para produção energética da ordem de 4820 kWh. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

Face aos resultados obtidos na presente pesquisa e às dificuldades encontradas durante 

a coleta das amostras, recomenda-se: 

i. Adaptação da estrutura do UASB com introdução de pontos amostrais ao longo da 

altura do reator para que sejam coletadas amostras com facilidade para avaliar o 

crescimento bacteriano. 

ii. Introdução de procedimentos para descargas periódicas do lodo contido dentro do 

reator para garantir um padrão de idade do lodo e avaliação da influência deste sobre o 

desempenho do UASB. No período da pesquisa não foi observado um padrão para 

remoção do lodo, muito provavelmente decorrente das obras de adaptação para coleta 

do biogás para geração de energia elétrica. 

iii. Avaliar a remoção da camada de escuma de forma regular, com os equipamentos 

instalados, com vistas à redução da saída do biogás através da câmara específica e 

perda através do efluente. 

iv. Quantificar o metano que sai dissolvido no efluente do reator UASB e possíveis rotas 

de consumo da DQO.  

v. Instalar uma segunda grade, mais fina, no tratamento preliminar, com espaçamento 

entre as barras menores, servido como peneira, para reduzir o volume de escuma no 

UASB. 

vi. Instalar medidor de vazão na entrada da ETE, do mesmo tipo do existente na saída da 

ETE, para melhor avaliação do sistema de tratamento.  
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