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Tratamento biológico e o seu papel no tratamento global



Objetivos do tratamento biológico 

de águas residuárias

 Remoção de matéria orgânica (particulada e solúvel)

 Remoção de nitrogênio amoniacal

 Remoção de nitrogênio total

 Remoção de fósforo

 Remoção de compostos específicos

 Remoção de organismos patogênicos



PROCESSOS CONVENCIONAIS (LODOS ATIVADOS)

Quais processos são mais usados?



MBR

Alternativas?



Desafios



Que tal imobilizar a biomassa?



Exemplos



Exemplos



Moving Bed Biofilm Reactor - MBBR

Nova geração de sistemas com biomassa imobilizada



Como usar a tecnologia MBBR?



Quem são os suportes?



LODO GRANULAR AERÓBIO

Para que usar suporte?



Definição formal



 Principais características dos grânulos aeróbios

 Não necessitam de material suporte

 Forma regular, lisa e arredondada e estrutura densa e forte

 Visíveis e formam fase separada no líquido

 Excelente sedimentabilidade (10 – 50 m/h)

 Propiciam grande retenção de biomassa (20 kgSST/m3)

 Menos vulneráveis a compostos tóxicos

 Remoção simultânea de diversos componentes

Pontos positivos



IVL5 = IVL30

Sedimentação

Lodo ativado (flocos) vs Lodo granular aeróbio



Menor área requerida…



Área 75% menor



Desafio



Reduzindo a complexidade



Do conceito à realidade



Planta Piloto - EPE

• Capacidade de projeto hidráulico: 5 m3/h;

• Altura do reator: 6 m;

• Diâmetro: 0,6 m

• Configuração: airlift ou coluna de bolhas;

• Alto grau de controle e análise automática (inclusive à 

distância);

• Ciclo ajustável;

• Possibilidade de pré- e pós-tratamento;

controle de temperatura.

• Tratamento de esgoto municipal e água

residuária de matadouro

• Opera desde 2007 © DHV, all rights reserved
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X

Destruir e construir algo novo
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Valeu a pena?



A natureza agradece



• O interesse pela tecnologia tem crescido significativamente.

• Diversos países já mostraram interesse: Austrália, Polônia, Oriente Médio, Índia, 

Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, e... BRASIL

Considerações finais
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