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RESUMO
Os reatores aeróbios de leito fluidizado surgem como uma nova tecnologia objetivando o tratamento de
esgotos sanitários de forma mais distribuída, e mais próximos aos pontos de geração, viabilizando o
tratamento dos mesmos, de forma mais econômica, em nossas cidades. Alguns inconvenientes de processos
convencionais, tais como a necessidade de grandes áreas utilizadas pelas lagoas de estabilização, são
eliminados com o emprego dessa tecnologia.. O presente trabalho apresenta resultados da operação com
esgoto doméstico gradeado de dois reatores aeróbios de leito fluidizado. Os reatores possuem  6m e 12m de
altura, com diâmetro externo de 250mm e diâmetro interno de 200mm, tendo areia como meio suporte para
o crescimento do biofilme. Os ensaios efetuados utilizaram concentração de 50g/l de areia e Tempo de
Detenção Hidráulica (TDH) de 1h e 8h. O monitoramento empregou amostragem composta duas vezes por
semana, com ensaios de Nitrogênio, DBO, DQO, e sólidos. O nitrogênio alterna-se entre vários estados de
oxidação, sendo um fator importante na análise do desempenho deste tipo de reator. No esgoto afluente, o
nitrogênio apresenta-se na forma de amônia e nitrogênio orgânico. Já no esgoto efluente, o nitrogênio
apresenta-se na sua forma mais oxidada, nitrito (NO2-) , nitrato (NO3-) e nitrogênio gasoso (N2).
Inicialmente, operou-se os reatores com um TDH de 1 hora por cerca de 45 dias, encontrando valores de
nitrito e nitrato muito baixos, mostrando que houve pouca oxidação do nitrogênio. Na  remoção da DBO e
DQO foram obtidos resultados insatisfatórios (redução de cerca de 60% em média ), constatando-se ainda a
formação de  lodo filamentoso, na superfície do decantador, indicando sobrecarga dos reatores. A baixa
eficiência observada não pôde ser corrigida com o aumento de injeção de ar devido à ocorrência de
pistonamento (sluging) excessivo no leito fluidizado e carreamento do meio suporte. Com esses resultados
passou-se a operar com TDH de 8h. Os resultados obtidos nessa fase indicaram uma melhora acentuada nos
valores de oxidação do nitrogênio e da DBO, muito embora ainda tenham ocorrido problemas na
manutenção das concentrações desejadas de meio suporte. Conclui-se que no projeto devem ser
considerados com rigor os aspectos hidráulicos de funcionamento do leito fluidizado, uma vez que os
reatores apresentaram carreamento das partículas e desenvolvimento abaixo do esperado da biomassa
aderida.

PALAVRAS-CHAVE: Biofilme, Reator Aeróbio, Leito Fluidizado, Air-lift, Nitrificação, Esgoto Sanitário.

INTRODUÇÃO
Os reatores de leito fluidizado aeróbio com formação de biofilme para tratamento de águas residuárias
surgiram em resposta aos inconvenientes dos tratamentos convencionais, como grande volume de reator, alta
produção de lodo, grande área de sedimentação, emissão de odores e aerossóis. Essa tecnologia é uma
proposta relativamente recente para pós-tratamento (Heijnem, 1990, 1991, 1993), que emprega jatos de ar
(Air-lift) para manter uma grande concentração de partículas suporte suspensas, em torno das quais cresce o
biofilme.
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A figura 1 Apresenta esquematicamente o funcionamento de um reator aeróbio com leito fluidizado por jatos de ar.
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Figura 1: Esquema de um Reator de Leito Fluidizado por Jatos de Ar.

Esses reatores utilizam uma pequena área em planta e oxidam a matéria orgânica com alta eficiência, baixo
consumo relativo de energia e ainda com baixa produção de lodo. Tratando-se de um processo aeróbio de alta
eficiência em volumes compactos, a altura do  reator, bem como o tempo de detenção hidráulica (TDH) são
alguns dos fatores importantes na eficiência do tratamento.

Heijnem (op. cit.) apresentou bons resultados na nitrificação, com tempos de detenção baixos, da ordem de 2
a 4 horas. Outros autores, entretranto, (Furtado et al, 1998) apresentaram resultados com boa nitrificação
apenas com TDH bem maior, da ordem de 8 a 10 horas. Em trabalhos mais recentes van Benthum et al,
(1999, 2000), propuseram modificações na concepção original do reator proposto por Heijnem, com o
acréscimo de uma câmara extra anóxica para melhorar seu desempenho na nitrificação.

O Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira - UNESP desenvolve um
projeto de monitoramento em escala piloto de reatores aeróbios de leito fluidizado, visando a determinação da
sua eficiência com esgotos domésticos submetidos apenas a tratamento primário (gradeamento), cujos
primeiros resultados são apresentados neste trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS
Para a execução dos ensaios de monitoramento dos reatores foi montada uma bancada experimental contendo
dois reatores em escala piloto, de 6 e 12 metros de altura e com diâmetros de 0,25 e 0,20 metros, externo e
interno respectivamente. A estrutura da torre e feita em madeira e foi executada por técnicos do
Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (UNESP-FEIS).

A alimentação dos reatores é feita a partir de uma das estações elevatórias de esgoto de Ilha Solteira,
localizada na zona sul da cidade. O esgoto bruto que chega a estação elevatória passa primeiramente por uma
peneira de grades grossas localizada junto as bombas de recalque (tratamento primário). Logo após o esgoto
vai para o sistema que integra os reatores, passando novamente por uma peneira, de menor diâmetro, até
chegar às caixas de onde são recalcadas para os reatores, começando o tratamento propriamente dito. A
figura 2 mostra os componentes básicos da bancada.
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Figura 2: Componentes integrantes da bancada experimental.

O sistema de regulagem da vazão afluente empregou caixas de nível constante individuais. Como limitadores
de vazão foram utilizados registros de gaveta de 2" para as vazões maiores e orifícios com regulagem
milimétrica da carga hidráulica nas vazões menores. Esse sistema mostrou-se adequado para manter
constante as vazões empregadas, com pequenas variações ao longo do tempo. Para compensar essas variações
as vazões eram aferidas pelo menos três vezes ao dia.

Para o fornecimento de ar, foi utilizado um compressor de 5 HP, com tanque de reserva de 300l. Este tanque
juntamente com as válvulas reguladoras de pressão evitam variações bruscas na vazão de entrada de ar, que
pode ser regulada entre 5000l/h e 7000 l/h para cada reator.

O início da operação deu-se em meados de julho de 1998, sendo que até setembro de 1999 foram realizados
testes preliminares e desenvolvimento da bancada, com implantação de modificações na hidráulica dos
reatores, bem como nos sistemas de alimentação de esgoto e de ar, e mudanças nos sistemas de suporte do
experimento, envolvendo automação e instalações elétricas e hidráulicas.

Em vista dos resultados da literatura com baixos TDHs e considerando as limitações do sistema
inicialmente disponível para a regulagem da vazão, decidiu-se iniciar o levantamento de dados com os
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menores tempos de detenção possíveis, visando verificar o comportamento do reator nas situações mais
desfavoráveis. Com o posterior aperfeiçoamento do sistema foi possível continuar o levantamento de dados
com os tempos de detenção maiores.

O tempo e detenção hidráulica do reator foi adotado para a carreira inicial igual a 1,0h. O meio suporte para
os microorganismos é formado de areia com diâmetro médio de 0,28mm, sendo que a concentração utilizada
foi de 50g/l. As vazões de ar utilizadas foram de 5.500 litros por hora no reator de 6 metros e de 6.500 l/h no
de 12 metros. As vazões maiores no reator de 12 metros foram necessárias para garantir a suspensão
homogênea das partículas suporte, o que se conseguiu mais facilmente no reator menor.

Diariamente mediam-se o pH, e temperatura do esgoto afluente e efluente e, no topo do  reator, o oxigênio
dissolvido ( O.D.) afim de fazer o controle do funcionamento dos  mesmos.

O ensaio iniciou-se no final de dezembro de 1999, com o preenchimento do reator com esgoto e areia na
concentração prevista. Após um tempo proporcionado à adequação e crescimento dos microrganismos e
formação do biofilme, foram efetuadas as análises para acompanhar o desempenho, em meados de janeiro de
2000. As amostras foram colhidas duas vezes por semana, sempre por volta das 9 horas, horário este que
apresentava a maior carga orgânica, segundo campanhas de levantamento das características do esgoto
afluente, realizadas anteriormente. As análises efetuadas foram DBO, DQO, e Nitrogênio.

Após aproximadamente 45 dias os ensaios com TDH igual a 1h não apresentaram resultados satisfatórios e
com isso após alguns ajustes passou-se a trabalhar com um TDH. igual a 8h.

Após um tempo proporcionado à adequação e crescimento dos microrganismos e formação do biofilme,
foram efetuadas as análises para acompanhar o desempenho, em meados de março de 2000. Para o TDH
igual a 8h, foram efetuadas análises semanais do afluente e do efluente. A amostragem deu-se de forma
composta, com o esgoto afluente coletado pela manhã, por ser mais concentrado, e o efluente sendo coletado,
também de forma composta, oito horas depois.

RESULTADOS
Com o tempo de detenção hidráulica de uma hora, não foram encontrados resultados satisfatórios no tocante
a remoção da matéria orgânica, conforme os dados da tabela 1. O comportamento obtido pode ser melhor
visualizado na figura 3.

A configuração dos reatores construídos se mostrou inadequada para o tempo de detenção hidráulica de 1h,
visto que a eficiência na remoção de DBO foi muito baixa,. Os resultados da DQO indicaram a mesma
situação. A observação visual apresentava nítidos sinais de sobrecarga, corroborando os resultados
quantitativos.

Tabela 1: Resultados das análises de DBO.

Data Local DBO Remoção
( mg/l ) ( % )

Entrada 298
18/01/2000 Reator 12m 148 50

Reator 6m 160 46
Entrada 306

20/01/2000 Reator 12m 127 58
Reator 6m 161 47

Entrada 305
25/01/2000 Reator 12m 196 36

Reator 6m 200 34
Entrada 271

27/01/2000 Reator 12m 155 43
Reator 6m 176 35
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Figura 03: Remoção da DBO nos reatores 1 e 2 com TDH = 1 hora.

Em ambos reatores observou-se a presença, na superfície do decantador, de grande quantidade de lodo
filamentoso, exigindo constante limpeza. Teoricamente, a vazão de ar deveria ser aumentada para contornar
este problema. Entretanto, devido às características de funcionamento desse tipo de reator, essa medida
revelou-se inviável. As vazões maiores provocaram uma turbulência excessiva e funcionamento com nível
instável no tubo interno e na região de separação do ar, com essas perturbações propagando-se para o
decantador. Surgiram também bolhas de ar no decantador, que promoviam a flotação do lodo, o qual,
juntamente com as oscilações de nível, causavam o carreamento de biopartículas para fora do reator.

As análises de Nitrogênio apresentaram alguns problemas em seus resultados, não sendo apresentadas neste
trabalho. No entanto os resultados de nitrito e nitrato na saída dos reatores foram muito baixos, indicando
que não houve praticamente nenhuma oxidação, resultado este esperável, tendo em vista os percentuais de
remoção da DBO.

No início de março os reatores foram postos a trabalhar, com um TDH de 8h, aguardou-se um período para a
formação do biofilme e total adaptação do sistema e então voltou-se à rotina de ensaios de acompanhamento
do desempenho dos mesmos.

O oxigênio dissolvido medido no topo do reator com o TDH=8h se mostrou  bastante elevado, por  volta de
4mg/l, o que indica que a vazão de ar pode ser diminuída e para tanto deve-se pesquisar aspectos hidráulicos
de seu funcionamento para otimização deste parâmetro.

Um outro fator importante a ser considerado é que o pH durante os ensaios variou muito pouco entre 6,8 e
7,1, o que garante a nitrificação .

O gráfico da figura 04 apresenta a DBO do experimento entre os meses de março a junho de 2000, com TDH
de 8 horas.
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DBO   TDH = 8 horas
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Figura 04: DBO da Entrada do R1 (12m) e R2 (6m), com TDH de 8 horas.

Do gráfico constata-se que a DBO média do esgoto afluente ficou em torno de 400mg/l, no Reator de 12m
(R1) foi de 75 mg/l e no Reator 6m (R2) foi de 50 mg/l.

Estes resultados aparentemente não estão de acordo com o esperado, ou seja, quanto maior altura do reator
mais eficiente seria a remoção da carga orgânica aplicada. No entanto cabe aqui ressaltar que o R1
apresentou problemas de operação causados pela quebra de um dos borbulhadores.

Mesmo com esse problema verificou-se que a remoção de DBO foi de 81% no reator 1 e de 87,5% no reator
2, o que sem dúvida é um resultado bastante promissor.

As determinações da DBO do esgoto efluente no reator 1 apresentaram valores elevados em meados de maio
e na primeira quinzena de junho, conforme se nota na figura 4. Verificou-se que esses resultados ocorreram
devido a uma vazão afluente maior que a prevista, devido a erros no controle da operação. Mesmo assim,
pode-se verificar que os valores do esgoto efluente neste reator voltaram a seus valores médios após a
correção do problema.

Ao desconsiderar os valores atípicos constata-se que a porcentagem de remoção foi ainda maior. Esses
resultados são bastante promissores tendo em vista que os trabalhos até agora realizados utilizam-se desta
tecnologia para pós tratamento.

O gráfico da figura 05 apresenta a variação da DQO do experimento entre os meses de março a junho de
2000.
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DQO   TDH = 8 horas
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Figura 05: DQO da Entrada  do R1 e R2, com TDH de 8 horas.

Da análise dos dados de DQO pode-se constatar as mesmas afirmativas do que ocorreu para a DBO. Na série
exposta na figura 5 nota-se a ocorrência de valores altos no final de abril no reator 2, cuja causa não foi
detectada. Observa-se também o surgimento de uma série de valores elevados a partir do início de junho.
Esses valores foram associados ao carreamento de biopartículas devido ao aumento indesejado de vazões,
conforme já relatado. Para evitar a repetição desses problemas é conveniente realizar as análises com
amostras filtradas.

Os dados das análises do nitrogênio Kjeldahl, estão disponíveis a partir do mês de maio fornecendo, então,
outros critérios de comparação do tratamento. O gráfico da figura 06 mostra a variação do N - Kjedhal no
esgoto afluente.
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Figura 06: Nitrogênio Kjedhal da Entrada para TDH de 8 horas.
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O gráfico da figura 07 mostra o N-nitrito e N-nitrato no esgoto efluente dos reatores 1 e 2.

Pode-se constatar que há uma grande oxidação de nitrogênio, pois os valores de nitrato estão bastante
elevados, cerca de 55%. Se não é um índice totalmente satisfatório em termos de nitrificação, é um resultado
bastante animador, tendo em vista que não houve pré- tratamento do esgoto afluente.

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

02
/05

04
/05

09
/05

11
/05

17
/05

18
/05

23
/05

25
/05

30
/05

01
/06

06
/06

08
/06

13
/06

15
/06

( m
g 

/ l
 )

Nitrito R1 Nitrito R2 Nitrato R1 Nitrato R2

Figura 07: Nitrito e Nitrato do R1 e R2, com TDH de 8 horas.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Constata-se pelos resultados que o reator de 6m apresentou eficiência menor que o reator de 12m no ensaio
com TDH = 1h, indicando uma maior eficiência na transferência de oxigênio no reator de maior altura, o que
corrobora dados de Gebara et. al, 1999. Por outro lado, no ensaio com TDH = 8h ocorreu o oposto, com o
reator menor apresentando valores superiores de remoção em alguns períodos. Nesse caso o desempenho
inferior do reator maior deveu-se a problemas com o injetor de ar, que teve uma das seis pedras porosas
quebrada durante o ensaio.

Além disso, os resultados mostram que os reatores não foram capazes de atingir as remoções necessárias com
tempos de detenção muito baixos, no tratamento de esgotos sanitários nas condições empregadas neste
trabalho. A baixa eficiência observada não pôde ser corrigida com o aumento de injeção de ar devido à
ocorrência de pistonamento (sluging) excessivo no leito fluidizado, um fenômeno que depende da geometria
do tubo interno e cuja ocorrência já fora detectada, nas altas vazões de ar em questão, em trabalho anterior da
equipe (Gebara et al, 1999).

É importante considerar que esses resultados negativos ocorreram em reatores calculados hidraulicamente
para suportar as vazões utilizadas, com áreas de decantador e comprimento de vertedores adequados. No
entanto, ocorreram problemas de funcionamento inadequado do leito fluidizado, que causaram o carreamento
das partículas e desenvolvimento abaixo do esperado da biomassa aderida. Portanto, é necessário desenvolver
mais estudos visando parâmetros de projeto adequados a reatores deste tipo, considerando os problemas
hidrodinâmicos envolvidos, como submergência dos borbulhadores e geometria das diversas divisões
internas, área de desengate do ar , fundo do reator e tubo interno, entre outros.
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Com os reatores operados com TDH de 8 horas foi possível utilizar vazões de ar menores, de forma a não
ultrapassar os limites de fluidização homogênea no tubo interno e não causar instabilidades na região de
separação do ar. Como resultado, obteve-se uma melhoria acentuada nos valores de remoção tanto da carga
carbonácea quanto da nitrogenada. O tempo de detenção hidráulica de 8h, entretanto, torna inviável a
implantação do sistema em larga escala, ou seja, no tratamento de grandes volumes de esgoto.

Os dados observados de oxigênio dissolvido no topo do reator, de cerca de 4mg/l, com TDH 8h, mostram que
existe a possibilidade de diminuir o consumo de ar. Nos modelos ensaiados, entretanto, não foi possível
reduzir a vazão de ar sem comprometer a suspensão das partículas suporte, devido à inter-relação dos
parâmetros biológicos, hidráulicos e hidrodinâmicos de funcionamento.

Deve-se ressaltar também que os valores relatados foram obtidos com concentrações de meio suporte bastante
inferiores às máximas suportadas pelos reatores ensaiados. Esse fato permite inferir que existe um potencial
para melhoria do desempenho ainda por ser explorado. Para tanto está sendo proposta a continuação do
levantamento experimental com TDH igual a 4h e concentração do meio suporte aumentada para 100g/l ,
após ajustes na configuração de funcionamento hidrodinâmico do leito fluidizado.
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