
 

 

Tratamento de efluentes industriais e sanitários Tratamento Biológico 

Variantes de Lodos Ativados 

 

Reator de leito móvel com biofilme (MBBR) 

 

O desenvolvimento do processo MBBR esteve diretamente relacionado à ideia de 

congregar, em um único sistema, as melhores características do processo de lodo 

ativado e as melhores características do processo com biofilme, deixando de lado 

as características indesejáveis de cada processo (RUSTEN et al., 2006). Neste 

tipo de reator a biomassa cresce aderida aos suportes, que se movem livremente 

no volume do reator. 

Na literatura, vários autores têm relatado diversas vantagens referentes ao 

sistema MBBR (JAHREN et al., 2002; RUSTEN et al., 2006; SALVETTI et al.,  

006, ØDEGAARD, 2006; CHEN et al., 2007; AYGUN et al., 2008): 

• Todo o volume útil do reator é eficientemente utilizado para o crescimento do 

consórcio microbiano; 

• A perda de carga é insignificante no reator (maior vantagem quanto comparada 

com outros reatores de leito fixo); 

• Alta área interfacial entre biofilme e os substratos; 

• A biomassa aderida pode ser utilizada de uma forma mais especializada; 

• Alta resistência a cargas de choque; 

• Flexibilidade de operação; 

• A planta de tratamento requer menos espaço (um fator de custo importante); 

• A eficiência do tratamento é pouco dependente das características de separação 

do lodo, pois a concentração de biomassa a ser separada é pelo menos 10 vezes 



menor do que a de sistemas convencionais; 

• Reciclo de lodo não é necessário para manter a alta concentração de biomassa 

no reator (alta idade do lodo); 

• Estabilidade operacional. 

 

Entretanto, o reator MBBR apresenta desvantagens como os custos operacionais 

relativamente altos em relação ao consumo de energia. Além disso, é necessária 

a utilização de dispositivos de aeração que sejam adequados, impedindo o 

aparecimento de zonas estagnadas dentro do reator, devido à má movimentação 

dos suportes móveis. 

O MBBR pode ser operado de forma aeróbia, anóxica ou anaeróbia. Nos sistemas 

aeróbios, a própria aeração é responsável pela movimentação dos suportes, já 

nos sistemas anóxicos/anaeróbios, é necessária a utilização de um agitador 

mecânico. 

Para o melhor desempenho do reator é necessário um projeto adequado dos 

aeradores (em sistemas aeróbios) e das peneiras para retenção dos suportes 

(ØDEGAARD et al., 1994). Um sistema especial de peneiras deve ser utilizado 

para reter os suportes de biofilme dentro do reator. Segundo RUSTEN et al. 

(2006), o sistema pode ser montado verticalmente, com peneiras retangulares, ou 

na forma cilíndrica. A agitação ou aeração deve ser planejada para que os 

suportes sejam constantemente retirados da tela da saída. 

 

O MBBR utiliza suportes plásticos, também denominados de biomedias, utilizados 

para maximizar a área superficial disponível para crescimento de biofilme ativo 

nos reatores. 
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Biorreator à Membrana (BRM)  

 

O Biorreator à Membrana é um processo de tratamento de efluente (industrial ou 

doméstico), o qual confere um permeado com boas condições para este fim. O 

BRM integra uma etapa biológica e outra etapa de separação de fases por 

membrana. O biorreator opera de forma semelhante ao processo Lodos Ativados, 

em que os microrganismos presentes naturalmente no efluente são responsáveis 

pela degradação da matéria orgânica. 

O Tratamento Biológico, associado a membrana de ultrafiltração. MBR, remove 

substâncias coloidais e dissolvidas dos efluentes. As bactérias oxidam matéria 

orgânica em dióxido de carbono, metabolizando a biomassa e absorvendo a 

matéria em sua superfície. Algumas bactérias eliminam os nutrientes, nitrogênio e 

fósforo, sob condições especiais durante o processo de tratamento.  

O processo MBR é realizado em biorreatores (os mesmos necessários em 

processos convencionais de lodo ativado) entretanto os decantadores (que 

ocupam áreas muito grandes) são substituídos por filtros de membrana. Deste 

modo, a concentração de biomassa nos tanques de aeração pode aumentar num 

fator de 3 a 4, onde tanques menores são suficientes para a remoção da mesma 

carga orgânica. O Efluente tratado é chamado de permeado, após a passagem 

através das membranas de ultrafiltração, onde são retidos os sólidos suspensos. 

As Membranas de Ultrafiltração retém também todas as bactérias, produzindo um 

efluente tratado desinfetado, livre de patógenos.  

Conforme as características físicas da membrana, os microrganismos e demais 

constituintes do efluente ficam retidos no biorreator. Por consequência, uma 

concentração importante de biomassa pode ser desenvolvida, intensificando as 

reações de degradação da matéria orgânica no BRM. A separação de fases 

depende das características físicas da membrana, das condições de 

transferências em torno da membrana (polarização de concentração, velocidade, 



fluxo, entre outros) e das características da suspensão (estrutura dos flocos, 

composição da suspensão, etc.). 

 

De forma geral, uma membrana é um filme que separa duas fases, atuando como 

uma barreira semipermeável e seletiva, restringindo, total ou parcialmente, o 

transporte de uma ou várias espécies químicas presentes nas soluções. Para que 

ocorra o transporte destas espécies é necessária a existência de uma força motriz, 

além do meio permitir a passagem da espécie (permeabilidade do meio).  

A principal força motriz responsável pelo transporte de uma espécie em processos 

com membrana é o seu gradiente de potencial químico entre os dois lados da 

membrana (que se traduz em gradiente de concentração, pressão e/ou de 

temperatura). No caso particular de espécies iônicas, a força motriz pode ser, 

também, um gradiente de potencial elétrico (HABERT et al., 2003). 

O BRM apresenta muitas vantagens, entre elas pode-se citar: obtenção de 

permeado com boas qualidades físico-química e microbiológica, apresenta um 

sistema compacto quando comparado ao tratamento de efluente por lodos 

ativados e aplicação em um vasto campo, seja no domínio industrial, ambiental 

e/ou doméstico. 

Entretanto, a utilização do BRM no tratamento de efluente ou de água possui 

algumas limitações. A alta qualidade de efluente tratado ou recuperado, se opõe 

ao alto custo de instalação e manutenção. A colmatação das membranas é outro 

fator limitante, em que compromete o desempenho da filtração. Ainda há barreiras 

culturais, em que existe a falta de conhecimento e compreensão por parte da 

população, sobre os padrões mínimos de qualidade físico-químicos e 

microbiológicos do efluente tratado. Contudo, a difusão do BRM encontra-se sem 

muito incentivo devido à estas limitações. Porém, esforços devem ser realizados a 

fim de contribuir para transpor as limitações: econômicas, tecnológicas e sociais. 

 

 



 



Lodo Ativado - Biofilme em leito fixo: Biotextil 

 

O sistema é basicamente composto por gaiolas (módulos içáveis) construídas em 

aço inoxidável que estruturam e posicionam as mídias têxteis (meio suporte). 

Possui uma elevada superfície interna, que permite condições de fluxo ao longo 

do tanque e pode ser integrado ao sistema de aeração, garantindo o fornecimento 

de oxigênio e constante renovação da biomassa aderida no meio suporte. 

As principais vantagens do sistema são: ser fixo, mas flexível, a ampliação 

significativa da capacidade (em até 100%) com pouco ou nenhum volume aeróbio 

adicional, o aumento da resistência ao choque de carga, o fluxo reduzido de 

sólidos para os decantadores, o aumentando a capacidade dos mesmos, a pouca 

manutenção, nenhuma limpeza é necessária, aplicável em tanques de todos os 

tamanhos, sem obstruções, sem incrustações e sem descargas e perdas 

indesejáveis de meio suporte. 

O uso de mídias têxteis permite o aumento da biomassa total, o que significa a 

redução da relação F/M. Uma menor disponibilidade de alimento favorece o 

estabelecimento de bactérias autotróficas que realizam a nitrificação. 

Adicionalmente, mais nitrificantes ficam retidos no sistema devido à biomassa 

séssil.  

 

 


