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RESUMO --- O presente trabalho avaliou o desempenho de um reator anaeróbio de 
manta de lodo (UASB) tratando efluentes de uma cervejeira em escala real. Os dados foram 
levantados  em quatro coletas realizadas nos meses de agosto a outubro de 2005. A eficiência 
do sistema de tratamento foi avaliada em termos de DBO e DQO, total e solúvel, sólidos 
totais e em suspensão, nitrogênio e fósforo. O sistema apresentou eficiência de remoção da 
ordem de 76%, e boa remoção de sólidos em suspensão da ordem de 65%. 

 

ABSTRACT --- The present work evaluated the performance of an anaerobic reactor of silt 
blanket (UASB) treating effluent to a brewer in real scale. The data had been raised in four 
collections carried through in the August months the October of 2005. The efficiency of the 
treatment system was evaluated in terms of DBO and DQO, soluble total and, solid totals and 
in suspension, nitrogen and match. The system presented efficiency of removal of the 76% 
order, and good solid removal in suspension of the 65% order. 

Palavras-chave: Efluentes de cervejaria, reator UASB  
 
 
1 - INTRODUÇÃO 

O tratamento de efluentes de cervejarias é muito similar ao tratamento de esgotos 

domésticos devido ao seu alto conteúdo de matéria orgânica. Como alternativa para o 

tratamento desse tipo de efluente tem-se os reatores de manta de lodo (UASB). Esse sistema 

possui boa eficiência na remoção de DBO, com um baixo tempo de detenção hidráulica, que é 

alcançado pela grande concentração de biomassa no reator, resultando em unidades com 

volume reduzido quando comparado com todos os outros sistemas de tratamento. A produção 

de lodo é muito baixa e o mesmo sai estabilizado.  
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Contudo, apesar de tantas características positivas o seu efluente de maneira geral não atende 

aos padrões de lançamento. 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência do reator anaeróbio manta de lodo 

(UASB) no tratamento do despejo de uma indústria cervejeira em termos de DBO e DQO 

total e solúvel, sólidos, nitrogênio e fósforo. 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

2.1 Tratamento Anaeróbio 

2.1.1 Descrição do Processo 

A digestão anaeróbia de compostos orgânicos complexos é de maneira geral 

considerada um processo de dois estágios (CHERNICHARO, 1997). 

No 1° estágio um grupo de bactérias facultativas e anaeróbias, denominadas 

formadoras de ácidos ou fermentativas, convertem os compostos orgânicos complexos 

(carboidratos, proteínas e lipídios) em outros compostos. Esses compostos orgânicos 

complexos são hidrolisados, fermentados e biologicamente convertidos em materiais 

orgânicos mais simples, principalmente  em ácidos voláteis.   

No 2° estágio, ocorre a conversão dos ácidos orgânicos, gás carbônico e hidrogênio 

em produtos finais gasosos, o metano e o gás carbônico. Esta conversão é realizada por 

bactérias denominadas formadoras de metano, que dependem do substrato fornecido pelas 

acidogênicas. 

Ainda que o processo de digestão anaeróbia possa ser considerado como um processo 

de duas de duas fases, este pode ser subdividido em quatro fases principais: hidrólise, 

acidogênese, acetogênese e metanogênese, conforme ilustrado na Figura 1.  
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Figura 1- Seqüências metabólicas e grupos microbianos envolvidos na digestão anaeróbia. 

Fonte Chernicharo (1997) 

 

Na hidrólise, os materiais particulados complexos (polímeros) são transformados em 

materiais dissolvidos mais simples (moléculas menores) os quais podem atravessar as paredes 

celulares das bactérias fermentativas (CHERNICHARO, 1997). Na anaerobiose, a hidrólise 

dos polímeros usualmente ocorre de forma lenta, sendo vários os fatores que podem afetar o 

grau e a taxa em que o substrato é hidrolisado (LETTINGA et al., 1996 apud 

CHERNICHARO 1997): temperatura operacional do reator;  tempo de residência do substrato 

no reator;  composição do substrato (Ex.: teores de lignina, carboidrato, proteínas e gordura); 

tamanho das partículas; pH do meio; concentração de NH4+-N;  concentração de produtos da 

hidrólise (ex.: ácidos graxos voláteis). 

Os produtos solúveis oriundos da fase de hidrólise são metabolizados no interior das 

células das bactérias fermentativas, e convertidos em compostos mais simples, que são 

excretados pelas células. Dentre os compostos produzidos temos os ácidos graxos voláteis, 

álcoois, ácido lático, gás carbônico, hidrogênio, amônia e sulfeto de hidrogênio e novas 
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células bacterianas. Essas bactérias também são chamadas de fermentativas acidogênicas uma 

vez que tem como principal produto os ácidos graxos voláteis (CHERNICHARO, 1997). 

As bactérias acetogênicas oxidam os produtos gerados na fase acidogênica em 

substrato apropriado para as bactérias metanogênicas. Esses produtos  são o hidrogênio, o 

dióxido de carbono e o acetato. De todos os produtos metabolizados pelas bactérias 

acidogênicas, apenas o hidrogênio e o acetato podem ser utilizados diretamente pelas 

metanogênicas. Entretanto pelo menos 50% da DQO biodegradável é convertida em 

propianato e butirato, os quais são posteriormente decompostos em acetato e hidrogênio pela 

ação das bactérias acetogênicas (CHERNICHARO, 1997).  

As bactérias metanogênicas utilizam somente um limitado número de substratos, 

compreendendo ácido acético, hidrogênio, dióxido de carbono, ácido fórmico, metanol, 

metilaminas e monóxido de carbono e os transformam em metano e dióxido de carbono 

(CHERNICHARO, 1997). 

 

2.1.2 Requisitos Ambientais  da Digestão  Anaeróbia 

Na digestão anaeróbia é importante o controle das condições ambientais, uma vez que 

o processo requer a interação entre as bactérias fermentativas e as metanogênicas. Os 

principais requisitos ambientais são comentados a seguir: 

 

2.1.2.1 Nutrientes 

Os nutrientes necessários as bactérias metanogênicas em ordem de importância são: 

nitrogênio, enxofre, fósforo, ferro, cobalto, níquel, molibdênio, selênio, riboflavina e vitamina 

B12. 

De acordo com LETTINGA et.al. (1996) apud CHERNICHARO (1997), assumindo-

se que os nutrientes presentes no esgoto estejam numa forma disponível para as bactérias, as 

seguintes relações podem ser utilizadas: 

Para biomassa com baixo coeficiente de produção celular  (Y ~ 0,05 gSSV / gDQO). 

Ex.: degradação de ácidos graxos voláteis: DQO : N : P = 1000 : 5 : 1. 

Para biomassa com elevado coeficiente de produção celular  (Y ~ 0,15 gSSV / gDQO). 

Ex.: degradação de carboidratos: DQO : N : P = 350 : 5 : 1. 

De forma geral, também tem se recomendado na literatura, requisitos de fósforo entre 

1/5 a 1/7 da estabelecida para o nitrogênio. 
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2.1.2.2    Temperatura 

A temperatura interfere nos processos biológicos, retardando ou acelerando a 

velocidade das reações em função de sua variação.  

Para a digestão anaeróbia dois níveis ótimos  de temperatura tem sido reportados na 

literatura, uma na faixa mesofílica (30 a 35°C) e outro na fase termofílica (50 a 55°C) 

(CHERNICHARO, 1997). 

 

2.1.2.3  Alcalinidade, pH e Ácidos Voláteis 

O principal objetivo do controle do pH é eliminar os riscos de inibição das bactérias 

formadoras de metano. A faixa de pH para o crescimento ótimo das bactérias metanogênicas 

está na faixa de 6,6 e 7,4, no entanto pode-se conseguir estabilidade no processo com o pH  

entre 6,0 e 8,0 (CHERNICHARO, 1997). 

Os dois fatores que afetam o pH nos processos anaeróbios são o ácido carbônico e os 

ácidos voláteis. A interação que ocorre entre a alcalinidade e os ácidos voláteis se 

fundamentam na capacidade da alcalinidade do sistema em neutralizar os ácidos formados no 

processo e também em tamponar o pH na eventualidade de acumulação de ácidos voláteis.  A 

alcalinidade assim como os ácidos voláteis  tem como origem a decomposição de compostos 

orgânicos durante a digestão (CHERNICHARO, 1997). 

                                                                                                                                                                                

2.1.3 Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente (RAFA OU UASB) 

Nos reatores UASB ou RAFA, a biomassa cresce aderida no meio e pode formar 

pequenos  grânulos correspondentes a aglutinação de diversas bactérias, que por sua vez 

tendem a servir de meio suporte para outras.  

Com  decomposição da matéria orgânica no reator, há formação de  gases, 

principalmente o metano e o gás carbônico, que apresenta uma tendência ascendente assim 

como o fluxo  do  líquido. Então, com o objetivo de manter a biomassa no sistema, a parte 

superior do  reator apresenta uma estrutura que possibilita as funções de separação e acumulo 

de gás e de separação e retorno dos sólidos. Os sólidos sedimentam nessa estrutura cônica ou  

piramidal, escorrendo pelas suas laterais, até voltarem ao corpo do reator. As bolhas de gás 

não penetram na zona de sedimentação, assim a separação sólido-líquido não é prejudicada, 

resultando em um efluente clarificado e com concentração de biomassa no reator mantida 

elevada. A produção de lodo é muito baixa e já sai estabilizado.  
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Como o reator possui uma grande concentração de biomassa, os reatores apresentam 

volume reduzido quando comparado com todos os  outros sistemas de tratamento. Essa 

característica de retenção  de lodo confere ao reator a capacidade de acomodar altas cargas, 

desde que haja suficiente contato entre a biomassa e o esgoto. Entretanto a capacidade de 

armazenamento de lodo no interior do reator diminui gradualmente, podendo levar a uma 

descarga involuntária de lodo no efluente. È importante que este fenômeno seja evitado, pois 

resulta na deterioração da qualidade do efluente, com a elevação da concentração de sólidos 

suspensos totais e da DQO particulada. A Figura 3.2 apresenta um esquema funcional dos 

reatores UASB. 

 

 

Figura 2- Esquema funcional dos reatores UASB. 

 

De acordo com NETO (1997), os reatores UASB são comprovadamente uma 

excelente opção para o tratamento de esgotos industriais, pois geralmente tem vazão pouco 

variável ou conhecida (constância determinável) e não carregam inertes ou sobrecargas 

tóxicas. O Tabela 1 apresenta as faixas de remoção dos constituintes físico-químicos de um 

reator UASB. 
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TABELA 1 : Faixas de remoção de constituintes físico-químicos em reator UASB 

 

Parâmetro Eficiência típica de remoção (%) 

DBO 60 – 80 

Nitrogênio 10 – 25 

Fósforo 10 – 20 

Coliformes 60 - 90 

Fontes: Aceivala (1981) et. al apud VON SPERLING(1996). 

 

3 - METODOLOGIA 

No presente trabalho avaliou-se a eficiência do reator anaeróbio manta de lodo 

(UASB) de uma Estação de Tratamento de Despejos Industriais (ETDI) de uma cervejaria, em 

escala real, composta de reator UASB seguido de lagoa de pós-tratamento. A linha de 

tratamento é composta de tratamento preliminar, tanque de equalização/acidificação e reator 

anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) interligado em série a duas lagoas de estabilização do 

tipo polimento. 

 

3.1 Área de Estudo 

Na Figura 4 é representado um fluxograma simplificado do processo de tratamento de 

efluentes industriais da cervejaria, que trata seu efluente por processos anaeróbios e aeróbios. 
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Figura 3- Fluxograma simplificado do sistema de tratamento de efluentes industriais. 

 

O sistema de tratamento de efluentes industriais tem como constituintes fundamentais o 

pré-tratamento, tratamento secundário e pós-tratamento. 

O pré-tratamento consiste na remoção de areia através de um desarenador e remoção de 

sólidos grosseiros por passagem em peneira estática. 

O tratamento secundário tem por objetivo remover matéria orgânica por meio de um 

reator anaeróbio de fluxo ascendente de manta de lodo (UASB), que é complementado por 

unidades pré-condicionantes da água residuária (tanque de recepção e tanque de equalização e 

acidificação), armazenamento do lodo excedente, coleta e queima de gás.  

O tanque de equalização/acidificação possui dois agitadores laterais que tem a 

finalidade de garantir a homogeneização do conteúdo, possuindo também  um ponto de coleta 

de amostras para avaliação  físico-química. O objetivo do tanque é corrigir o pH com a 

introdução de hidróxido de sódio ou ácido clorídrico, homogeneização do efluente e permitir 

que variações de vazões possam ser acomodadas sem prejuízos para o processo fermentativo, 
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proporcionar hidrólise e acidificação biológica preliminar da matéria orgânica em condições 

otimizadas. No sistema “reator - tanque de equalização e acidificação” existe um mecanismo 

que permite a recirculação do efluente tratado no reator UASB para o tanque de equalização / 

acidificação. 

O pós-tratamento do efluente é alcançado utilizando-se lagoas de estabilização do tipo 

facultativa dispostas em série, que recebem o nome de lagoa de polimento por terem o 

objetivo de dar polimento ao efluente do reator anaeróbio. 

As características físicas do tanque de recebimento, tanque de equalização de 

acidificação e reator UASB são apresentados na Tabela 2. 

 

TABELA 2- Principais características físicas do sistema 

Unidades de 
Tratamento 

Altura / 
Profundidade útil 

Volume útil (m³) Diâmetro 

Tanque de recebimento 3 10 2,5 

Tanque de Equalização 
de Acidificação 

7,5 1200 15 

Reator UASB 5 1160 17,2 

 

3.2 Eficiência do sistema de Tratamento 

A Tabela 2 apresenta os valores máximos permissíveis no projeto, para os resultados 

analíticos das unidades de tratamento. 

 

 

TABELA 3- Valores máximos permissíveis no projeto das unidades de tratamento. 

Unidade de Tratamento pH 
DQO 
(mg/L) 

DBO  
(mg/L) 

Temperatura 
(°C) 

Tanque de Equalização / acidificação 6,8 – 7,2 < 1500 <100 20- 40 

Reator UASB 6,8 – 7,2 < 1500 <60 20- 40 

  

3.3 Métodos 

A vazão do efluente ao reator anaeróbio, foi medida por meio de calha parshall  e a coleta 

das amostras compostas foram realizadas em 3 alíquotas do efluente ao reator e amostras 

simples do tanque de acidificação e equalização.  
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Os procedimentos de coleta e os métodos de análise seguiram as recomendações do 

"Standard methods for the examination of water and wastewater" (AWWA/APHA/WEF, 

1998). As amostras foram preservadas em gelo, uma parte foi transportada até o Laboratório 

do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMT em Cuiabá, e outra parte foi 

analisada no próprio laboratório da ETDI. As determinações laboratoriais e seus respectivos 

métodos encontram-se na Tabela 4. 

 

TABELA 4- Métodos das análises realizadas 

Análise Método 

PH Potenciométrico 

Temperatura Potenciométrico 

DQO Refluxo fechado 

DBO DBO 5 dias 

Fósforo Total 
Digestão com Persulfato e colorimetria pelo método de ácido 
ascórbico 

NTK Kjeldhal macro 

Sólidos (ST, STV, 
SST e SSV) 

Gravimétrico 

Alcalinidade Titulação até pH igual a 4,5 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Avaliação da eficiência do sistema de tratamento de efluentes industriais e suas 

unidades 

4.1.1 Tempo de Detenção Hidráulico (TDH) 

O cálculo do TDH do reator UASB foi realizado em função do volume do reator e de 

sua vazão afluente, ou seja utilizou-se da vazão efluente ao tanque de equalização/acidificação  

e é apresentado na Tabela 5. É importante ressaltar que após o início da operação do sistema a 

vazão efluente ao reator permanecia constante uma vez que a mesma é regularizada através de 

uma bomba e, em raras exceções se alterava. Essas alterações era função do aumento do 
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volume do tanque de equalização e acidificação. Contudo no período de estudo a vazão 

manteve-se constante ao longo do dia de operação.  

 

TABELA 5-Tempo de Detenção Hidráulica das unidades de Tratamento 

Unidade de  Tratamento 25/ago 31/ago 28/set 06/out média 

Reator (horas) 13,9 24,1 26,5 31,2 23,9 

  

 

4.1.2 Matéria Orgânica 

 Na Tabela 6, são apresentados às concentrações médias, faixa de variação de DQO e 

DBO5 total e solúvel afluente e efluente do reator enquanto nas Figuras 5 e 6 são ilustrados as 

eficiências de remoção das unidades de tratamento.  

 

TABELA 6- Concentrações médias e faixa de variação de matéria orgânica (mg/L). 

Efluente do tanque de 

equalização/acidificação 
Efluente ao reator Parâmetro 

 
Faixa Média Faixa Média 

DQOt 427 -1255 850 90 - 289 201 

DQOs 325- 922 617 73 - 239 158 

DBO t 283 - 1021 595 14 - 213 108 

DBOs 243 - 794 463 4 - 195 96 
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Figura 4- Eficiência média de remoção de DQO total e solúvel. 
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Figura 5- Eficiência média de remoção de DBO total e solúvel 

 

Observa-se na Tabela 6 que o teor de DQO total, inicialmente elevado no efluente do 

tanque de acidificação e equalização reduz-se consideravelmente no efluente do reator, 

demonstrando uma variação na eficiência de 69 a 80% e média de 76%. A eficiência de 

remoção de DQO solúvel variou de 70 a 78% e eficiência média de 75%, o que está de acordo 

com estudos realizados por VAN HANDEL; LETTINGA, (1994); CHERNICHARO, (1997). 

A variações nas eficiências de remoção DQO são apresentadas nas Figuras 7. 

Pode-se verificar pelos resultados apresentados na Figura 8 que as eficiências de remoção 

de DBO total e solúvel no reator são bem próximas, mostrando a boa capacidade de remoção 

do mesmo. A remoção de DBO5 total variou de 73 a 95% resultando em uma média de 86%. 

A eficiência de remoção de DBO5 solúvel variou de 66 a 99% e eficiência média de 85%, 

conforme apresentado na Figura. Como pode ser verificado o reator apresentou eficiências 

médias de remoção da matéria orgânica conforme dados citados na literatura especializada.  
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Figura 6- Eficiência média de remoção de DQO total e solúvel 
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Figura 7- Eficiência média de remoção de DBO total e solúvel 

 

 

4.1.3 Sólidos 

Na Tabela 11 são apresentados os valores das concentrações médias de sólidos no afluente 

e efluente as unidades de tratamento. 
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TABELA 7- Concentrações médias (mg/L) de sólidos no efluente das unidades de tratamento 

Eficiência do Tanque de Equalização e 

Acidificação 
Efluente ao reator 

Parâmetro 

Faixa Média Faixa Média 

ST 504-1437 1068 437 –186 774 

STV 190 - 789 573 84 - 931 371 

SST 82 - 205 143 27 - 69 51 

SSV 57 - 167 110 12 - 43 29 

 

 

O reator UASB apresentou eficiência média de remoção de ST e STV de 34 e 60 %, 

enquanto a remoção de SST e SSV foram de 65 e 74%, respectivamente. 

 

4.1.4 Nutrientes 

O Tabela 12 apresenta a faixa de variação e o valor médio de nutrientes afluente e 

efluente às unidades de tratamento. 

 

TABELA 8- Concentrações médias (mg/L) de NTK e fósforo: 

Efl. TA/TE Efl. Reator Parâmetro 
Faixa média Faixa média 

NTK 5 - 38 18 16 - 27 20 

P 1,45-1,81 1,70 1,47-1,89 1,74 

 

Sabendo que o efluente de cervejaria de forma geral é pobre em nutrientes, não trataremos 

neste estudo sobre a eficiência de remoção dos mesmos, mas sim das necessidades ou 

excessos das unidades de tratamento. 

Para o cálculo das necessidades de nutrientes no reator UASB, usou-se a relação : DQO : 

N : P = 350 : 5 : 1, proposta por LETTINGA et.al.(1996) apud CHERNICHARO (1997). 

As Figuras 10 e 11 apresentam as disponibilidades versus os requisitos dos nutrientes e a 

Figura 12 e 13 a variação de NTK e fósforo no afluente e efluente ao reator UASB.   
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Figura 8- Variação das disponibilidades e requisitos de NTK no reator UASB. 
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Figura 9- Variação das disponibilidades e requisitos de fósforo no reator UASB. 



 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
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Figura 10- Variação de NTK no afluente e no efluente ao reator UASB. 
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Figura 11- Variação de Fósforo total  no afluente e no efluente ao reator UASB. 

 

 

Na Figura 10 verifica-se que o efluente do TA/TE, apresentou nos dias 28/09 e 06/10 as 

necessidades de NTK abaixo dos valores requeridos para a digestão anaeróbia, requerendo 2,9 e 1,5 

mg/L de nitrogênio.  



 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

2

2

As concentrações de fósforo afluente não obedeceram a  relação DQO: N: P = 350: 5: 1 nos 

dias 25/08 e 06/10. Havendo uma necessidade de fósforo 1,77 e 1,86 mgP/L, respectivamente como 

ilustrado na Figura 11. O gráfico mostra a discrepância entre disponibilidade e requisitos de fósforo. 

Verifica-se também na Figura  13 que o efluente ao reator UASB por  três vezes apresentou 

concentrações de fósforo superiores ao seu afluente. Essa ineficiência  na remoção de fósforo já era 

esperada uma vez que a remoção de nutrientes não é característica do reator UASB.  

 

4.1.5 Alcalinidade e pH 

Na Tabela 13 são apresentas as médias e as faixas de variação de pH e alcalinidade 

observados no efluente das unidades de tratamento. 

 

TABELA 9- Valores de pH e alcalinidade observados do efluente das unidades de tratamento 

Efl. TA/TE Efl. Reator 
Parâmetro 

Faixa média Faixa média 

pH 6,8 - 7,5 ... 6,9 - 7,8 ... 

CaCO3 38-177 223 140-305 312 

 

  

Os valores de pH afluente ao reator mantiveram-se entre 6,8 e 7,5. Para a manutenção desses 

valores de pH, por muitas vezes são necessários a adição de hidróxido de sódio ou de ácido 

clorídrico para a correção do mesmo. Esses valores mantem-se muito próximos à faixa de pH onde 

as bactérias produtoras de metano têm crescimento ótimo (6,6 a 7,4 ). 

Verifica-se um aumento nos teores de alcalinidade e pH no efluente do reator, tal fato deve-

se  à decomposição de compostos orgânicos durante a digestão, que podem levar a produção de 

bicarbonato de sódio e  bicarbonato de amônia. 

 

4.1.6 Temperatura 

Na Tabela 5.7 é apresentada  a temperatura média observada nos despejos afluentes e efluentes às 

unidades de tratamento. 
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TABELA 10 -Temperatura média observada nos despejos afluentes e efluentes às unidades de 
tratamento. 

Unidade de Tratamento Efl. TA/TE Efl. Reator 

Temperatura 30,10 29,19 

 

 

A influência da temperatura no funcionamento de reatores de manta de lodo é relacionadas 

com o desempenho dessas unidades, sendo mais adequado para os locais com temperaturas dos 

esgotos sanitários superiores a 20ºC.  Segundo Chernicharo et al. (1999) a temperatura ideal de 

operação dos reatores anaeróbios situa-se na faixa dos 30°C aos 35ºC. Verificou-se que o reator 

UASB  estudado recebeu efluente com temperatura dentro da faixa ótima associada à digestão 

anaeróbia.  

 

5 – CONCLUSÕES 

 

O reator UASB apresentou eficiência média de remoção de DQO e DBO de  76% e 86%, 

respectivamente, estando de acordo com estudos realizados por VAN HANDEL; LETTINGA 

(1994) e CHERNICHARO (1997), mas tratando esgoto doméstico. 

O reator apresentou eficiência de remoção de ST e SST de 34 e 65%, respectivamente, 

mostrando boa eficiência de remoção de SST.  

Observou-se um TDH médio do reator UASB de 23,9 horas, o que pode ter influenciado na 

qualidade de seu efluente, uma vez que proporciona um maior tempo de contato dos 

microorganismos com  a matéria orgânica. 

Quanto aos requisitos de nutrientes observou-se que em 50% dos resultados o reator  UASB 

necessitava de nitrogênio, e em 100% das análises de fósforo. 
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