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Resumo
Os processos de remoção biológica de fósforo no tratamento de efluentes vêm ganhando espaço no Brasil 

e em outros países. Os principais responsáveis pela remoção de fósforo nesses processos são os organismos 

acumuladores de polifosfato. Alguns desses organismos também são capazes de utilizar nitrato ou nitrito, 

em vez de oxigênio, como aceptor de elétrons e, assim, desfosfatar e desnitrificar simultaneamente. Nesse 

contexto, este estudo avaliou o uso de diferentes aceptores de elétron no desenvolvimento de organismos 

acumuladores de polifosfato em reatores em batelada sequencial sob condições operacionais controladas, 

como também a influência desses aceptores no desempenho destes sistemas na remoção de matéria orgânica 

e de nutrientes a partir de efluentes aquosos. Então, três reatores em batelada sequencial com característi-

cas favoráveis à ocorrência de organismos acumuladores de polifosfato foram operados com efluente sinté-

tico, utilizando oxigênio, nitrito ou nitrato como aceptor de elétrons. A idade do lodo (15 dias), a temperatura  

(< 20°C) e o pH (~7,5) do meio foram definidos e controlados para favorecer o desenvolvimento desses orga-

nismos. O efluente sintético foi constituído por acetato de sódio (900 mg L-1), como substrato orgânico, além 

de macro e micronutrientes. Análises físicas e químicas (e.g., demanda química de oxigênio), ensaios respiro-

métricos e testes estatísticos foram usados para avaliar a influência dos aceptores de elétrons na ocorrência 

dos organismos acumuladores de polifosfato e no desempenho dos reatores biológicos. As condições e estra-

tégias operacionais usadas nos três reatores produziram licores mistos constituídos por organismos acumula-

dores de polifosfato e com concentrações médias de sólidos suspensos voláteis e totais variando entre 545 e  

723 mg L-1 e entre 705 e 1.078 mg L-1, respectivamente. As médias das taxas máximas de consumo de oxigênio 

dos licores, obtidas nos testes respirométricos com pulsos de acetato e de propionato, variaram entre 60 e  

82 mg L-1 h-1 e entre 27 e 37 mg L-1 h-1, respectivamente. Os reatores diminuíram em mais de 85% a demanda 
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1 INTRODUÇÃO
Um dos principais problemas associados ao lan-

çamento indiscriminado de águas residuárias 

sem o devido tratamento nos corpos hídricos é a 

eutrofização, particularmente devido à presença 

de nitrogênio e de fósforo (GE et al., 2018; LEE et 

al., 2018; LI et al., 2019). Esses nutrientes provo-

cam a degradação do corpo hídrico quando dis-

postos no ambiente aquático em concentrações 

elevadas, já que permitem a proliferação excessi-

va de autótrofos, particularmente algas (FERREI-

RA, 2014; WANG, LIU, ZHENG, 2013). Além dis-

so, o fósforo é comumente considerado o fator 

limitante para a eutrofização, já que o nitrogênio 

Silva RM, Santos EVM, Santos JS, Buarque HLB, Capelo Neto J

química de oxigênio e removeram mais de 70% do ortofosfato do efluente. O reator com nitrato como aceptor 

de elétrons foi o menos eficiente na remoção de fósforo, bem como apresentou o maior teor de lodo produzido, 

o que pode representar custos adicionais ao processo. Os reatores que usaram oxigênio e nitrito foram equiva-

lentes em desempenho (remoção de matéria orgânica e de fósforo) e na produção de biomassa.

Palavras-chave: Aceptores de elétrons. Organismos acumuladores de polifosfato. Reator em Batelada Se-

quencial. Remoção de fósforo. Respirometria.

Abstract
The enhanced biological phosphorus removal process in wastewater treatment plants has been gaining ground in 

Brazil and in other countries worldwide. The microorganisms largely responsible for phosphorus removal in this 

process are known as the polyphosphate accumulating organisms. Some these organisms have the ability to utilize 

nitrate or nitrite instead of oxygen as electron acceptors and, therefore, perform phosphorous uptake and denitri-

fication simultaneously. In this context, this study evaluated the use of different electron acceptors in the develop-

ment of polyphosphate accumulating organisms in sequential batch reactors under controlled operating condi-

tions, as well as the influence of these acceptors on the performance these systems in the removal of organic matter 

and nutrients from aqueous effluents. Thus, three sequential batch reactors with characteristics suitable for the 

occurrence of phosphorus accumulating organisms were operated with synthetic effluent and using oxygen, nitrite 

or nitrate as an electron acceptor. The sludge age (15 days), temperature (below 20°C) and pH (~7.5) of the medium 

were defined and controlled to promote the development of these organisms. The synthetic effluent was composed 

of sodium acetate (900 mg L-1) as organic substrate and macro and micronutrients. Physical and chemical analyzes 

(e.g., chemical oxygen demand), respirometry and statistical tests were used to evaluate the influence of electron 

acceptors on the occurrence of polyphosphate accumulating organisms and on the performance of the biologi-

cal reactors. The operating conditions and strategies used in the reactors produced mixed liquors constituted of  

polyphosphate accumulating organisms and average concentrations of volatile and total suspended solids were 

varied from 545-723 mg L-1 and 705-1078 mg L-1 respectively. The mean of the maximum rates of oxygen con-

sumption of the liquors, obtained in the respirometry tests with pulses of acetate and propionate, varied from  

60-82 mg L-1 h-1 and 27-37 mg L-1 h-1, respectively. The reactors reduced the chemical oxygen demand by more than 

85% and removed more than 70% of the orthophosphate from the effluent. The reactor with nitrate as electron 

acceptor was the least efficient in removing phosphorus, as well as has produced the highest sludge content, which 

may represent additional costs to the process. The reactors using oxygen and nitrite have shown equivalent perfor-

mance in the removal of organic matter and phosphorus and in the production of biomass.

Keywords: Electron acceptors. Polyphosphate accumulating organisms. Phosphorus removal. Respirometry. Se-

quencing Batch Reactor.
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pode ser captado da atmosfera por meio de al-

guns tipos de bactérias e outros tipos de orga-

nismos procariontes, como as cianobactérias (LI 

et al., 2019).

Sistemas convencionais de lodo ativado conse-

guem remover apenas uma pequena fração do 

fósforo, incorporando-o no lodo, mas deixando 

ainda uma elevada concentração no efluente tra-

tado. Zaman et al. (2019) relatam que o processo 

tradicional de remoção de nutrientes dificilmen-

te atende aos padrões de descarga mais críticos. 

Sendo assim, a modificação dos sistemas con-

vencionais pode resultar no aumento significati-

vo da remoção desse elemento, tal como ocorre 

no sistema tipo UCT e em variantes do reator de 

batelada sequencial. Nesse sentido, processos 

de remoção biológica avançada de fósforo vêm 

ganhando espaço no Brasil e também em outros 

países (BOWES et al., 2015; COAT et al., 2011; 

MAHARDIKA, PARK, CHOO, 2018; ZAMAN et al., 

2019; MELQUIADES et al., 2017).

Li et al. (2019) explicam que a principal população 

bacteriana responsável pela remoção biológica 

do fósforo é a dos organismos acumuladoras de 

polifosfato. Ademais, um subgrupo dessa micro-

biota, os organismos acumuladores de polifosfa-

to desnitrificantes (DPAO), além de removerem 

fósforo, utilizando o mesmo substrato orgânico, 

também removem nitrogênio, além de produzir 

menores teores de lodo de excesso (BASSIN et al., 

2012; RANJAN et al., 2017). Wang et al. (2015) 

comentam que a remoção de fósforo utilizan-

do os DPAO se baseia no uso de nitrato e nitrito 

(DPAO I) ou exclusivamente de nitrito (DPAO II) 

como aceptores de elétrons, diferentemente dos 

demais acumuladores de polifosfato (PAO), que 

utilizam o oxigênio. Assim, os DPAO podem ser 

mais eficientes no tratamento de efluentes que 

os PAO, já que removem simultaneamente fósfo-

ro e nitrogênio, além de minimizar os custos do 

processo (LIU et al., 2015).

É importante mencionar que as condições ope-

racionais do tratamento, tais como o tipo de 

aceptor de elétrons, a temperatura e o pH, devem 

garantir a eliminação ou minimização de grupos 

competidores pelo substrato disponível, como os 

organismos acumuladores de glicogênio (GAO), e 

que podem  tornar limitada a remoção de fósforo 

(BASSIN et al., 2012; BUNCE et al., 2018; COSTA, 

2019; CYDZIK-KWIATKOWSKA, ZIELINSKA, 2016; 

ZHAO et al., 2019).

Nesse contexto, este trabalho objetivou avaliar 

o uso dos aceptores de elétrons (oxigênio, nitri-

to e nitrato) no desenvolvimento de organismos 

acumuladores de polifosfato em sistemas de re-

atores em batelada sequencial (RBS) sob condi-

ções adequadas e controladas de temperatura, 

pH e idade de lodo, como também a influência 

destes aceptores no desempenho destes siste-

mas na remoção de matéria orgânica e nutrien-

tes de efluentes, usando parâmetros e técnicas  

físico-químicas e respirométricas.

2 METODOLOGIA
2.1 Reatores biológicos

Neste estudo, foram operados três reatores de 

batelada sequencial (RBS) de câmara única, em 

escala laboratorial, construídos com recipien-

tes tronco-piramidais de plástico transparente 

com volume total de 4,75 litros. Os reatores se 

diferenciavam na estratégia usada para favore-

cer a predominância no lodo de determinados 

subgrupos de bactérias acumuladoras de poli-

fosfato, em detrimento dos demais subgrupos e 

de grupos microbianos competidores, como os 

GAO, seguindo recomendações de Oehmen et al. 

(2007) e Santos (2014).

Assim, o primeiro reator (RBS1) apresentava fa-

ses anaeróbia e aeróbia com presença de oxigê-

nio gasoso, favorecendo o predomínio dos PAO; 

o segundo reator (RBS2) consistia de um sistema 
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anaeróbio-anóxico com presença de nitrito (NO
2

-), 

favorecendo a preponderância dos subgrupos DPAO 

I e DPAO II; enquanto o terceiro reator (RBS3) era 

constituído por um sistema anaeróbio-anóxico 

com presença de nitrato (NO3
–), no qual podem 

predominar somente os DPAO I. Um esquema do 

funcionamento dos reatores utilizados, ilustrando 

os ciclos operacionais e seus respectivos tempos 

de operação, é apresentado na Fig. 1. O tempo 

de duração do ciclo completo de cada RBS foi de 

pouco mais de 6 horas. Os sistemas eram contro-

lados por automatização estática utilizando tem-

porizadores e bombas dosadoras peristálticas de 

vazão máxima nominal de 20 L/h.

Figura 1 - Esquema de funcionamento dos reatores de batelada sequencial utilizados.

Na fase aeróbia do RBS1, os teores de oxigênio 

dissolvido (OD) chegavam a valores próximos do 

limite de saturação do meio, por intermédio do 

fornecimento de ar através de um sistema com-

pressor (inalador comercial), que borbulhava o gás 

através de um difusor (pedra porosa) colocado no 

interior do reator. As fases anóxicas nos outros 

dois reatores eram obtidas por meio da adição 

de 150 mL de uma solução de nitrito de sódio ou 

de nitrato de sódio ao meio reacional, de modo a 

manter dosagens iniciais de 60 mg-N L-1 de NO
2
, 

no RBS2, e de NO
3

–, no RBS3, as quais foram de-

finidas seguindo os estudos de Santos (2014). Na 

fase anaeróbia dos reatores, as concentrações de 

OD permaneceram próximas de zero. A agitação 

de 50 rpm nas etapas de mistura e reação (fase 

anaeróbia e fase aeróbia ou anóxica) para suspen-

são do lodo era obtida com os impelidores de tur-

bina de duas pás retas 90° de um teste de jarros da 

marca Policontrol, modelo Turb-Floc/2C.

Além disso, o efluente sintético utilizado como 

substrato, o inóculo de partida e as demais con-

dições operacionais dos reatores também foram 

estabelecidas com o intuito de fazer predominar 

no lodo as bactérias acumuladoras de polifosfato.

O efluente sintético alimentado nos reatores foi 

preparado com acetato de sódio, como subs-

trato orgânico, e com sais básicos de fosfato de 

potássio, como fontes de fósforo. Os teores de 

referência destes e dos demais constituintes do 

efluente foram definidos com base na literatu-

ra (OEHMEN et al., 2006a; OEHMEN et al., 2007; 

SMOLDERS et al., 1994; SANTOS, 2014) e estão 

mostrados no Quadro 1.
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Quadro 1 - Composição do efluente sintético.

CH3COONa 900 mg L-1 EDTA 40 mg L-1 KI 0,64 mg L-1

NH4Cl 1.020 mg L-1 Levedura 10 mg L-1 H3BO3 0,60 mg.L-1

MgSO4 586 mg L-1 Peptona 10 mg L-1 MnCl2 0,36 mg L-1

CaCl2 144 mg L-1 N-alil-tioureia 5,0 mg.L-1 CoCl2 0,33 mg L-1

K2HPO4 130 mg L-1 FeCl3 3,6 mg L-1 ZnSO4 0,27 mg L-1

KH2PO4 100 mg L-1 CuSO4 0,08 mg L-1

A concentração utilizada do acetato resultou numa 

demanda química de oxigênio (DQO) e numa con-

centração de carbono orgânico aproximadamente 

iguais a 700 mg-O
2
 L-1 e 265 mg-C L-1, respecti-

vamente. Também é importante mencionar que o 

baixo valor da razão obtida entre o teor de carbono 

orgânico e de fósforo, de cerca de 6 mg-C mg-P-1, 

favorece o crescimento das bactérias acumulado-

ras de polifosfato (OEHMEN et al., 2007).

O inóculo de partida utilizado foi previamente 

aclimatado durante 30 dias num RBS com volu-

me útil de 4 litros, sendo submetido a condições 

anaeróbias-aeróbias e temperatura inferior a 

20°C. Esse limite de temperatura foi obtido pelo 

sistema de condicionamento de ar do ambiente 

laboratorial e colabora no predomínio das bac-

térias acumuladoras de polifosfato (PANSWAD, 

DOUNGCHAI, ANOTA, 2003). O afluente desse 

reator consistia de uma solução com a mesma 

composição apresentada no Quadro 1 e mantido 

em pH próximo de 7,0 por meio da adição de HCl 

0,5 mol L-1 ou de NaOH 0,5 mol L-1, tendo em vis-

ta que as bactérias acumuladoras de polifosfa-

to têm melhores desempenhos em meio neutro, 

como também não suportam pH menores que 

5,2 e maiores que 9,5 (STENSEL, 1991; OEHMEN 

et al., 2005). Um volume de 2 litros do afluente 

era realimentado diariamente no reator, logo 

após o descarte de igual volume da suspensão 

sobrenadante resultante da etapa de sedimen-

tação. O sistema foi operado de modo a oferecer 

uma idade de lodo de 10 dias (drenagem de 400 

mL/dia de lodo).

A partida de cada um dos três reatores avaliados 

se deu pela adição inicial de 400 mL do licor mis-

to (inóculo de partida) previamente aclimatado, 

o qual apresentou teor de sólidos suspensos vo-

láteis (SSV) aproximadamente igual a 500 mg L-1, 

seguindo-se da adição de um volume suficiente 

do efluente sintético para completar 4 litros em 

cada RBS. A temperatura e o pH do meio foram 

mantidos da mesma forma e nos mesmos interva-

los de valores utilizados na aclimatação do inócu-

lo de partida pelos motivos já apresentados.

A partir de então, em cada ciclo operacional de 

cada reator, eram drenados 70 mL do licor mis-

to (mantendo o lodo com idade de 15 dias), logo 

após a etapa aeróbia/anóxica, bem como o líqui-

do sobrenadante residual da etapa de sedimen-

tação era descartado: cerca de 1,0 litro a partir 

do RBS1 e 1,2 litros a partir do RBS2 e do RBS3. 

Os 0,2 L adicionais no descarte desses dois últi-

mos reatores se dava para compensar a adição 

das soluções de nitrito e de nitrato no início da 

fase anóxica. Ademais, o efluente sintético era 

alimentado na fase de enchimento (começo de 

cada ciclo dos reatores), de modo completar o 

volume do meio até o valor de 4 litros.

2.2 Avaliação das características e da eficiência 
dos sistemas estudados

Análises físicas e químicas e testes respirométri-

cos foram conduzidos com o intuito de avaliar o 

desempenho e a estabilidade dos três reatores 

estudados. Assim, para cada reator em distintos 

ciclos operacionais aleatoriamente seleciona-

dos, amostras de afluente (efluente sintético), 
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de licor misto, e ou de correntes efluentes foram 

coletadas e analisadas, como também foram co-

locados instrumentos de medição no meio rea-

cional para monitorar os sistemas avaliados.

As variáveis físicas e químicas monitoradas e 

analisadas foram: DQO; teores de nitrato (NO
3

–), 

de nitrito (NO
2

–) e de ortofosfato (PO
4

3–); OD; pH; 

temperatura; teores de sólidos suspensos totais 

(SST) e de sólidos suspensos voláteis (SSV). Essas 

variáveis com suas respectivas unidades, méto-

dos e princípios analíticos utilizados estão apre-

sentados no Quadro 2.

Quadro 2 - Variáveis e métodos analíticos utilizados para os sistemas operados

Variável Unidade Método(*) Princípio Analítico

DQO mg-O
2
 L-1 5220 C Oxidação em refluxo fechado e titrimetria

NO
3

– mg-NO
3

––N L-1 4500-NO
3

– C Varredura no ultravioleta

NO
2

– mg-NO
2

––N L-1 4500-NO
2

– B Colorimetria após diazotação

OD mg-O
2
 L-1 4500 O Eletrometria

PO
4

– mg-PO
4

3––P L-1 4500-P E Colorimetria após digestão

pH - 4500-H+ B Eletrometria

SST mg L-1 2540 D Gravimetria

SSV mg L-1 2540 E Gravimetria após filtração em membrana

Temperatura °C 2550 B Termometria de mercúrio

Nota: (*) De acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2017).

O teste respirométrico é uma técnica rápida, 

simples e prática, que também permite avaliar 

a existência dos PAO, bem como fazer análises 

comparativas deste grupo de organismos em re-

lação a outros grupos competidores (e.g., GAO) 

de acordo com cada característica e condições 

operacionais nos sistemas biológicos. Assim, 

ensaios respirométricos foram conduzidos num 

respirômetro, da marca Beluga, de acordo com 

o protocolo descrito em Van Haandel e Catun-

da (1982) e, posteriormente, em outros estudos 

(CATUNDA et al., 1996; DERKS, 2007; SILVA FI-

LHO, 2009; MIRANDA, 2012; SANTOS, 2014).

As taxas de consumo de oxigênio (TCO) utilizan-

do pulsos de acetato de sódio e de propionato 

de cálcio como substratos, nas concentrações de  

120 mg-O2
 L-1 de DQO, foram determinadas e 

avaliadas em amostras de 1 L de licor misto co-

letadas nos mesmos ciclos selecionados para al-

gumas análises de sólidos suspensos totais e vo-

láteis, após a fase anaeróbia desses ciclos. Então, 

parâmetros cinéticos e estequiométricos foram 

determinados e utilizados na obtenção dos va-

lores máximos de TCO após os pulsos de acetato 

(TCOHAc
) e de propionato (TCP

HPr
), os quais podem 

ser utilizados na avaliação dos grupos de organis-

mos existentes no lodo dos reatores estudados.

A escolha dos substratos foi baseada nos trabalhos 

de Melquiades et al. (2017); Santos (2014); e Oeh-

men et al. (2006a), que demonstram que ambos 

os substratos são bem assimilados pelos organis-

mos acumuladores de polifosfato e permitem ava-

liar a existência e competição de grupos de GAO 

nos sistemas biológicos de remoção de fósforo. A 

temperatura nesses testes não ultrapassou 20ºC, 

um diferencial deste estudo, de modo a manter no 

teste que as mesmas características operacionais 

usadas nos reatores estudados. Os valores de pH 

eram verificados antes do teste e mantidos entre 

7,0 e 8,0 com esse mesmo intuito.

2.3 Avaliação da predominância de organismos 
acumuladores de polifosfato

Uma opção para avaliação da existência e predo-

mínio dos organismos acumuladores de polifos-
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fato seria a técnica de biologia molecular. Porém, 

diante das dificuldades e do alto custo dessa téc-

nica, foram utilizadas duas estratégias que, dis-

cutidas por Santos (2014) e por Melquiades et al. 

(2017), podem ser ferramentas de correlação da 

existência e predominância desses organismos 

por meio de parâmetros físico-químicos e de da-

dos de respirometria.

Nesse sentido, as frações de voláteis nos sólidos 

suspensos, determinada com a razão entre o teor 

de SSV e SST, aqui denominada razão S, como 

também as razões obtidas pelo quociente entre 

TCOHAc
 e TCO

HPr
, denominada razão T, foram calcu-

ladas para as amostras de licor misto dos sistemas 

RBS1, RBS2 e RBS3 e utilizadas como ferramentas 

de avaliação da predominância do organismos 

acumuladores de polifostato nesses sistemas.

Os valores médios da razão S e da razão T deter-

minados nos ensaios respirométricos, a 20°C e pH 

entre 7,0 e 8,0, com os licores coletados nos rea-

tores RBS1, RBS2 e RBS3 foram, então, analisados 

seguindo os critérios discutidos em Santos (2014).

2.4 Determinação de constantes cinéticas do 
processo de remoção de fósforo

A respirometria também pode ser usada, quando 

aliada a um bom modelo matemático, na estima-

tiva de coeficientes estequiométricos e de taxas 

metabólicas dos organismos presentes no lodo 

de um reator biológico (SANTOS, 2014). Neste 

estudo, taxas específicas de consumo de oxigê-

nio (TCOe) foram obtidos a partir dos ensaios 

respirométricos e os valores médios obtidos 

foram analisados com o intuito de comparar a 

resposta metabólica dos lodos dos três reatores 

avaliados em função do acetato e do propionato 

como substrato dos sistemas.

2.5 Análise Estatística

Diferentes técnicas estatísticas foram utiliza-

das na análise dos dados produzidos neste es-

tudo. Inicialmente, a normalidade (distribuição) 

de cada subconjunto de dados foi avaliada pelo 

teste de Shapiro-Wilk (FIELD, 2020). Além disso, 

diversas estatísticas descritivas foram calcula-

das e apresentadas de forma tabular ou gráfica, 

tais como médias, desvios padrões, resumo dos 

cinco números, utilizando o programa estatístico 

SPSS (versão 21.0) nos cálculos estatísticos e o 

programa de tratamento gráfico Origin 9.1 para 

apresentação gráfica dos dados.

Ademais, intervalos de confiança a 95% e testes 

de inferência paramétricos e não paramétricos, 

tais como testes de hipóteses e de comparação de 

médias, também foram determinados e analisados 

com o intuito de avaliar o desempenho dos RBS es-

tudados e respectivos fatores intervenientes.

Os intervalos de confiança a 95%, particular-

mente, foram determinados considerando uma 

distribuição t-Student, como apresentado em 

Triola (2017), utilizando o programa IBM SPSS, 

ou a partir do teste de Wilcoxon, utilizando o 

Programa R (versão 4.0.0), como discutido por 

Geyer (2003).

Os demais testes de inferência foram conduzi-

dos no IBM SPSS de acordo com a suposição de 

normalidade e de heterogeneidade atribuída aos 

dados (FIELD, 2020), todos considerando nível de 

confiança de 95% ou significância de 5%. Assim, 

testes t para uma ou duas amostras, análise de 

variância (ANOVA) e teste de comparações múl-

tiplas de Bonferroni foram aplicados aos subcon-

juntos de dados indicados como seguindo uma 

distribuição normal pelo teste de Shapiro-Wilk, 

enquanto testes de Kruskal-Wallis, Mann-Whit-

ney e de Kolmogorov-Smirnov foram usados nos 

subconjuntos em que algum conjunto não seguiu 

essa distribuição.
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Figura 2 - Diagramas boxplot dos teores de sólidos suspensos totais e voláteis e das taxas máximas de consumo de 
oxigênio (pulsos respirométricos de acetato e propionato) determinadas para amostras de licor misto dos três reatores 

avaliados neste estudo.
Nota: os círculos no interior das caixas correspondem à média dos valores da variável considerada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Desempenho dos sistemas RBS

Os reatores RBS1, RBS2 e RBS3 foram operados si-

multaneamente e de modo a manter as condições 

mais adequadas para a remoção de fósforo ao lon-

go de 150 dias. A temperatura e o pH dos três siste-

mas foram mantidos, respectivamente, em 18±2ºC 

e em 7,5±0,5 praticamente por todo o período de 

operação. O OD dos reatores foi monitorado com 

valores inferiores a 0,6 mg-O2
 L-1, exceto no RBS1, 

onde o meio apresentou valores de OD de até 6,5 

mg-O
2
 L-1 durante a fase aeróbia dos ciclos.

Diagramas boxplot para os valores de SST e SSV 

e para os valores máximos de TCO, nos pulsos 

com acetato (TCO
HAc

) e com propionato (TCO
HPr

), 

determinados para licor misto (do final da fase 

anaeróbia) dos três reatores estudados são 

apresentados na Fig. 2. Apesar da elevada am-

plitude apresentada nos valores dos sólidos, 

convém ressaltar que os dados são do lodo dos 

reatores e que admitem flutuações, pois acom-

panham a evolução adaptativa da microbiolo-

gia dos sistemas.

Os dados de sólidos suspensos e de TCO dos siste-

mas podem caracterizar os agentes biológicos do 

tratamento e foram utilizados como ferramentas 

no estudo para acompanhamento do metabolis-

mo (MELQUIADES et al., 2017; SANTOS, 2014). 

Destaca-se que, com mais sólidos em suspensão 

no sistema, maior é a eficiência do processo na 

remoção de DQO e de nutrientes, devido à ace-

leração metabólica (WANG et al. 2008). Os da-

dos de sólidos variaram segundo a operação dos 

sistemas, o que não compromete a avaliação dos 

resultados, pois para cada teste de TCO é possível 

relacioná-lo com os sólidos, obtendo, assim, as 

TCO específicas.
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Os conjuntos de valores obtidos de sólidos sus-

pensos e de taxas máximas de consumo de oxi-

gênio para os licores mistos dos reatores estuda-

dos seguiram uma distribuição normal (p-valor > 

0,05), de acordo com os testes de Shapiro-Wilk 

realizados, excetuando-se o conjunto amostral 

de SST do RBS2 (p-valor < 0,01). Por esse moti-

vo, análises paramétricas foram empregadas na 

comparação entre os conjuntos de dados de SSV, 

TCOHAc
 e TCO

HPr
 para os três reatores avaliados, 

conquanto testes não paramétricos foram usados 

com os dados de SST.

Os intervalos de confiança de 95% para os teores 

de SST nos reatores RBS1, RBS2 e RBS3, obtidos 

a partir de um teste de Wilcoxon (GEYER, 2003), 

são mostrados na Tabela 1. Observa-se uma ten-

dência de aumento nos SST do RBS1 ao RBS3. Um 

teste de Kruskal-Wallis aplicado aos três conjun-

tos de dados de SST evidenciaram (p-valor < 0,05) 

haver pelo menos uma mediana populacional 

distinta das demais. Testes subsequentes de Kol-

mogorov-Smirnov para duas amostras revelaram 

que a diferença entre as medianas somente foi es-

tatisticamente significativa (p-valor < 0,05) entre 

os sistemas RBS1 e RBS3, indicando que os teores 

de SST neste último reator são maiores que os ob-

servados no RBS1, corroborando a tendência de 

aumento observada.

Tabela 1- Intervalos de confiança de 95% para os teores de sólidos suspensos e taxas máximas de consumo de oxigênio 
do licor misto dos reatores RBS1, RBS2 e RBS3.

Reator
Intervalo de confiança de 95%

SST (mg L-1) SSV (mg L-1) TCOHAc (mg L-1 h-1) TCOHPr (mg L-1 h-1)

RBS1 705±179 545±133 60,00±13,03 27,47±6,22

RBS2 842±159 579±142 58,28±12,47 33,37±9,21

RBS3 1.078±257 723±139 81,34±22,64 36,35±10,1

Os intervalos de confiança de 95% para os teores 

de SSV e para TCO
HAc

 e TCO
HPr

, nos reatores RBS1, 

RBS2 e RBS3, obtidos a partir de testes t (FIELD, 

2020; TRIOLA, 2017), também são apresentados 

na Tabela 1. Entretanto, diferentemente do obser-

vado para os SST, as análises de variância (ANOVA) 

conduzidas com aquelas variáveis evidenciaram 

não haver diferença estatística (p-valor > 0,05) 

entre as respectivas médias populacionais de tais 

propriedades nos sistemas RBS1, RBS2 e RBS3.

A igualdade dos teores médios de SSV nos reato-

res indica que tais sistemas biológicos apresen-

tavam praticamente a mesma concentração de 

lodo, haja vista que esses teores estão relaciona-

dos à quantidade de microrganismos presentes 

no meio. Os valores obtidos para esse parâmetro 

mostraram que os sistemas estiveram em confor-

midade com os modelos previstos pela Internatio-

nal Water Association, discutidos por Van Haandel 

e Marais (1999). A manutenção dos valores desses 

parâmetros foram cruciais para que os sistemas 

mantivessem as melhores condições, como a ida-

de do lodo, para o crescimento dos microrganis-

mos acumuladores de polifosfato.

Nos três reatores estudados foram observados va-

lores consideráveis de TCO
HPr

, confirmando a pre-

sença de organismos acumuladoras de polifosfato, 

em grande quantidade, visto que o propionato é 

um substrato quase exclusivo desses organismos 

acumuladores nesses sistemas. Ademais, confor-

me esperado, os valores amostrais de TCO
HAc

 foram 

sempre maiores que os de TCO
HPr

, haja vista o ace-

tato ser substrato tanto dos acumuladores de poli-

fosfato como dos GAO, que tipicamente estão pre-
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sentes em sistemas de lodo ativado. Santos (2014) 

indica que quanto mais a relação TCO
HPr

/TCO
HAc

 se 

aproxima de 1, maior é a presença (em termos de 

predominância, notadamente para culturas puras 

e semipuras) de organismos PAO no sistema, tendo 

a autora obtido valores aproximadamente de 0,30 

para sistemas operados com esgoto sintético e ma-

triz de esgoto sanitário contendo somente acetato;  

nessa pesquisa a relação esteve sempre acima de 

0,40 para os três sistemas, chegando a quase 0,58 

para RBS2.

Uma ANOVA revelou não haver diferença estatís-

tica (p-valor > 0,05) entre as médias populacio-

nais de cada uma dessas taxas de consumo nos 

sistemas RBS1, RBS2 e RBS3, sugerindo que as 

condições operacionais estabelecidas nesses rea-

tores propiciaram um lodo com características si-

milares em termos de organismos acumuladores 

de polifosfato.

Em relação às demais variáveis de desempenho 

avaliadas, os valores médios de DQO e dos teo-

res de ortofosfato, de nitrito e de nitrato deter-

minados para amostras coletadas das correntes 

afluente (efluente sintético) e efluente (sobrena-

dante descartado) desses reatores em 10 ciclos 

distintos e ao longo do período de operação estão 

representados nos diagramas de colunas mostra-

dos na Fig. 3.

Figura 3 - Diagramas de colunas dos valores de demanda química de oxigênio e dos teores de ortofosfato, nitrito e 
nitrato determinados para as correntes afluente e efluente dos três reatores avaliados neste estudo.

Nota: as barras de erro nos diagramas indicam o desvio padrão dos dados obtidos.

Os conjuntos de valores de DQO e de teores de 

ortofosfato total para as correntes afluente e 

efluente de cada um dos reatores estudados, 

na sua maioria, não seguiram uma distribuição 

normal (p-valor < 0,05), de acordo com os testes 

de Shapiro-Wilk realizados. De maneira diferen-

te, somente os teores finais de nitrito, nos ciclos 

do RBS2, não seguiram uma distribuição normal, 

também considerando um nível de significância 

de 5%, indicando que testes paramétricos po-

dem ser aplicados aos conjuntos de teores ini-

ciais de nitrito e de nitrato, nos reatores RBS2 e 

RBS3, bem como aos de teores finais de nitrato 

no reator RBS3.
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Assim, testes de Kruskall-Wallis aplicados aos 

dados de DQO afluente e efluente revelam não 

haver evidência estatística (p-valor > 0,05) de di-

ferenças entre as populações dessas variáveis nos 

distintos reatores avaliados, corroborando o fato 

de que os três reatores iniciaram os ciclos com 

uma mesma DQO e demonstrando que eles apre-

sentaram uma mesma eficiência na remoção de 

matéria orgânica. Então, o intervalo de confiança 

da eficiência de redução da DQO nos reatores foi 

estimado, a partir de um teste de Wilcoxon, como 

88,5% ± 1,5%. Essa faixa de percentuais de remo-

ção de DQO, maior que 80%, foi condizente com o 

esperado para sistemas de lodo ativado (METCALF 

& EDDY, 2016; VON SPERLING, 2007).

Em relação aos teores de ortofosfato total, os 

testes de Kruskall-Wallis para amostras indepen-

dentes aplicados evidenciaram que os reatores 

avaliados tinham o mesmo teor inicial desse nu-

triente (p-valor > 0,05), conquanto eles apresen-

taram diferenças estatisticamente relevantes 

(p-valor < 0,05) entre os teores finais observados. 

Testes de Mann-Whitney usados na comparação 

de pares de reatores evidenciaram que a remoção 

de ortofosfato só foi significativa (p-valor < 0,01) 

entre o RBS1 e o RBS3, sugerindo que neste tipo 

de reator uma fase anóxica com excesso de nitra-

to pode desfavorecer a remoção de ortofosfatos 

quando comparada a uma fase aeróbia. De qual-

quer forma, os intervalos de confiança da eficiên-

cia de remoção de ortofosfato nos reatores RBS1, 

RBS2 e RBS3 foram estimados, a partir do teste de 

Wilcoxon, respectivamente, como 78,9% ± 9,1%, 

77,1% ± 10,2% e 73,3% ± 5,9%, as quais sugerem 

a existência de organismos acumuladores de poli-

fosfato nos sistemas (LI et al., 2019; BASSIN et al., 

2012) e que o uso de RBS na remoção deste nu-

triente é viável quando as condições operacionais 

são adequadas ao processo.

Os resultados obtidos em relação aos teores de 

nitrito, no RBS2, e de nitrato, no RBS3, cujos inter-

valos de confiança a 95% dos teores iniciais foram, 

respectivamente, iguais a 54,55 ± 2,55 mg-N L-1 e 

55,86 ± 8,65 mg-N L-1, isto é, com médias próximas 

ao valor de dosagem inicial proposto (60 mg-N L-1), 

mostraram que houve reduções significativas dos 

teores destes aceptores de elétrons durante os ci-

clos desses dois reatores, cujos intervalos de con-

fiança a 95% dos percentuais de remoção foram, 

respectivamente, de 85,5% ± 3,2% e 82,2% ±5,0%, 

para nitrito e nitrato. Essas elevadas remoções in-

dicam a provável existência de grupos DPAO nos 

lodos desses reatores (BASSIN et al., 2012).

3.2 Avaliação da predominância de organismos 
acumuladores de polifosfato

A análise do desempenho dos reatores, particu-

larmente no que diz respeito às remoções de ma-

téria orgânica e de nutrientes (ortofosfato, nitri-

to e nitrato), demonstraram que as estratégias e 

condições adotadas neste estudo foram satisfa-

tórias na obtenção dos bons resultados auferidos. 

Contudo, é também importante avaliar o papel do 

inóculo e do seu condicionamento nesses resul-

tados, particularmente quanto à influência dos 

organismos acumuladores de polifosfato (PAO e 

DPAO) neste processo. Neste sentido, os valores 

médios e os desvios padrão da fração de voláteis 

nos sólidos suspensos e a razão entre os valores 

máximos de TCO após pulsos respirométricos de 

propionato e acetato, no licor misto do sistema, 

foram determinados e estão apresentados nos 

diagramas de linha da Fig. 4.
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Os conjuntos de valores obtidos nas razões S e 

T, nos testes respirométricos com os licores dos 

três reatores avaliados, seguiram uma distribui-

ção normal (p-valor > 0,05), de acordo com os 

testes de Shapiro-Wilk realizados. Por esse mo-

tivo, análises paramétricas foram empregadas 

com esses conjuntos de dados.

As frações de voláteis nos sólidos suspensos nas 

amostras analisadas variaram entre 0,43 a 0,93 

com o predomínio de valores maiores que 0,70 

(p-valor > 0,05). A literatura tem, em geral, re-

portado valores médios da razão S mais baixos 

(próximos de 0,46) para licores de RBS utiliza-

dos na remoção de fósforo, o que caracterizaria 

a predominância de organismos acumuladores 

de polifosfato (inorgânico) no lodo do sistema 

(SANTOS, 2014; VAN HAANDEL, MARAIS, 1999). 

Segundo os autores acima mencionados, valores 

próximos a 0,7 aparecem mais para lodos mistos 

com presença de diferentes grupos microbianos, 

ainda que com presença significativa de lodo 

PAO, mas sem a sua predominância.

Nos sistemas estudados, particularmente no 

RBS1, cuja média da razão S foi de 0,79, não se 

evidenciou (p-valor < 0,05) o domínio dos acu-

muladores de polifosfato no lodo dos reatores, 

conquanto é possível afirmar que os sistemas 

biológicos avaliados, especialmente o RBS2 e 

o RBS3, têm características de um lodo misto 

(SANTOS, 2014) contendo PAO e ou DPAO em 

quantidades relevantes e que justificam as boas 

remoções obtidas tanto de DQO como de orto-

fosfato e demais nutrientes analisados.

Ademais, as razões entre TCOHPr
 e TCO

HAc
 foram 

comparadas entre si e a um valor de referência 

(1,0), considerando que quanto mais a razão T 

se aproxima da unidade, maior a ocorrência e 

predominância de organismos acumuladores de 

polifosfato nos RBS (OEHMEN et al., 2006b; SAN-

TOS, 2014). Assim, testes de hipóteses (testes t de 

uma amostra) comparando as médias amostrais 

da razão T com uma média populacional unitária 

indicaram que em nenhum reator estudado hou-

ve um domínio desses organismos acumuladores 

nos seus licores, visto que tais testes resultaram 

em p-valores menores que 5%. Isso significa que 

outros grupos microbianos estão presentes em 

quantidade relevantes no lodo produzido, muito 

provavelmente acumuladores de glicogênio, os 

quais competem com os PAO e DPAO pelo subs-

trato acético (BASSIN et al., 2012). De qualquer 

forma, esses resultados corroboram o inferido 

anteriormente: que os reatores foram operados 

com lodos mistos, constituídos, a priori, por GAO, 

PAO e ou DPAO, o que justifica os bons resultados 

obtidos de remoção de acetato (DQO) e de nu-

trientes, particularmente o ortofosfato.

É fácil notar que o valor médio da razão T do 

RBS2 se sobressai entre os demais, com o valor 

0,58 sugerindo que nesse reator há uma ocor-

Figura 4 - Diagramas de linha das frações médias de voláteis nos sólidos suspensos e das razões entre as taxas 
máximas de consumo de oxigênio com pulsos respirométricos de propionato e de acetato para amostras de licor misto 
dos sistemas RBS1, RBS2 e RBS3. As barras de erro representam os desvios padrão dos respectivos conjuntos de dados.
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rência em maior proporção dos acumuladores 

de polifosfato em relação aos outros sistemas. 

Então, uma ANOVA conduzida com tais razões 

amostrais evidenciou haver alguma diferença 

estatística (p-valor < 0,05) entre as médias po-

pulacionais de tais relações nos sistemas RBS1, 

RBS2 e RBS3. Testes de comparações múltiplas 

de Bonferroni foram, então, realizados e revela-

ram haver uma diferença significativa (p-valor < 

0,05) somente entre as médias da razão T do licor 

do RBS2 e do RBS3, respectivamente, o maior e o 

menor valor médio obtidos.

Também é importante destacar que a menor mé-

dia da razão T no RBS3 possivelmente retrata uma 

elevada proporção de GAO no licor desse reator, 

considerando que esse grupo de microrganismos 

é o principal competidor com PAO e DPAO pelo 

substrato (acetato) nesse tipo de sistema biológi-

co (BASSIN et al., 2012; TAYÀ et al., 2013). Além 

disso, essa maior quantidade de GAO explicaria os 

maiores teores de SST neste reator, resultante de 

uma maior produção de lodo (TAYÀ et al., 2013), 

bem como os menores percentuais de desfosfa-

tação do efluente sintético (BASSIN et al., 2012) 

alimentado neste reator comparativamente às re-

moções de fósforo nos outros dois sistemas.

 

3.3 Testes respirométricos para avaliação do 
metabolismo microbiano do lodo

Os valores médios e os desvios padrão das TCOe 

após pulsos respirométricos de acetato e de pro-

pionato, no licor misto dos sistemas estudados, 

com o intuito de avaliar o metabolismo dos or-

ganismos acumuladores presentes foram deter-

minados e estão apresentados nos diagramas de 

linha da Fig. 5.

Figura 5 - Diagramas de linha das taxas específicas médias de consumo de oxigênio com pulsos respirométricos de 
acetato e de propionato no licor misto dos sistemas RBS1, RBS2 e RBS3. As barras de erro representam os desvios 

padrão dos respectivos conjuntos de dados.

Nota-se facilmente que as taxas específicas de 

consumo de oxigênio dos lodos dos reatores são 

mais elevadas com acetato do que com propio-

nato como substrato, corroborando a existên-

cia de organismos acumuladores de polifosfato 

e a dificuldade de outros grupos de organismos 

competidores (e.g, GAO) em metabolizar propio-

nato. Ademais, os valores médios de TCOe com 

os licores dos reatores avaliados, nos pulsos com 

os substratos testados, indicaram seguir uma 

distribuição normal (p-valor > 0,05), de acordo 

com os testes de Shapiro-Wilk realizados.

Então, testes de ANOVA evidenciaram diferen-

ças significativas (p-valor < 0,05) somente en-

tre os valores TCOe dos lodos após pulso com o 
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propionato. Por esse motivo, testes de Bonferroni 

foram, adicionalmente, realizados e revelaram 

haver uma diferença significativa (p-valor < 0,05) 

da TCOe do licor do RBS2 em relação aos valores 

dos reatores RBS1 e RBS3, após pulso respiromé-

trico com propionato, sugerindo uma atividade 

metabólica mais intensa das DPAO II na presença 

deste substrato, sugerindo um provável predomí-

nio desses organismos entre os acumuladores de 

polifosfato presentes nos lodos de sistemas de 

remoção avançada de fósforo, como observado 

por Bassin et al. (2012), quando o ciclo de ope-

ração apresenta etapas com condições anóxicas.

4 CONCLUSÕES
As biomassas utilizadas nos reatores de batela-

das sequenciais mantidos em condições expe-

rimentais controladas, particularmente a idade 

do lodo, a temperatura abaixo de 20°C e o pH 

na faixa de 7,0 a 8,0, e seguindo as estratégias 

propostas neste estudo, produziram licores 

mistos constituídos por quantidades relevan-

tes de organismos acumuladores de polifosfato 

(PAO e DPAO), os quais foram muito satisfató-

rios na remoção de matéria orgânica (acetato), 

desfosfatação e, nos sistemas com fases anóxi-

cas (após fase anaeróbia), na desnitrificação do 

efluente sintético periodicamente alimentado 

nos reatores.

Os três RBS propostos e estudados, em escala de 

bancada, foram capazes de remover quase 90% 

de matéria orgânica (em termos de DQO) e mais 

de 70% do ortofosfato solúvel presente no sis-

tema (em termos de fósforo). Ademais, os dois 

reatores com etapas reacionais anóxicas remo-

veram mais de 80% do nitrogênio em excesso 

(como nitrito ou nitrato) adicionado ao meio.

Os resultados também indicaram que o reator 

menos eficiente entre os estudados para remo-

ção de fósforo foi o conduzido com fase anóxica 

e nitrato como aceptor de elétrons (RBS3). Esse 

reator também foi o que apresentou o maior 

quantitativo de lodo produzido, o que pode re-

presentar custos adicionais no descarte desse 

material. Assim, o uso do nitrito como aceptor 

de elétrons pode ser mais efetivo em sistemas 

biológicos avançados de remoção de fósforo 

com etapas anóxicas e em condições similares às 

adotadas neste trabalho.

Os reatores com fase aeróbia e fase anóxica, res-

pectivamente oxigênio e nitrito como aceptores 

de elétrons, foram estatisticamente equivalentes 

em desempenho (remoção de matéria orgânica e 

de fosforo) e da produção de biomassa. Contu-

do, considerando os custos adicionais inerentes 

à aeração do reator, particularmente quando o 

efluente a tratar já apresentar níveis razoáveis 

de nitrito, pode-se afirmar que o RBS com fase 

anóxica (com nitrito como aceptor de elétrons), 

operado nas condições aqui testadas, é o siste-

ma mais viável para uma remoção satisfatória de 

fósforo e matéria orgânica de efluentes.

Finalmente, as duas ferramentas de avaliação e 

o parâmetro cinético, baseados em ensaios res-

pirométricos e físico-químicos e utilizados neste 

estudo, foram satisfatórios na avaliação da ocor-

rência e predominância de organismos acumu-

ladores de polifosfato no lodo dos RBS testados, 

corroborando também os resultados de desem-

penho observados e as influências dos aceptores 

de elétrons utilizados no processo.
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