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RESUMO – Os esgotos domésticos são umas das águas urbanas mais frequentes nas regiões 
metropolitanas, e atualmente várias tecnologias de tratamento para o seu tratamento são conhecidas 
e utilizadas, desde os mais sofisticados sistemas de tratamento aos mais simples processos. Uma 
alternativa atraente e viável aos sistemas de tratamento de esgotos sanitários é o processo aeróbio por 
meio de reatores em bateladas sequenciais (RBS), que podem ser unidades compactas e com alta 
eficiência de remoção de matéria orgânica e nitrificação. Os RBS apresentam como vantagem a sua 
flexibilidade opercional e desempenha tanto a função de reator biológico como a de decantador, 
compreendendo as fases de enchimento, reações biológicas, decantação e repouso. Este trabalho 
apresenta, como alternativa, um RSB aeróbio, tratando esgoto sanitário, como possibilidade de ser 
utilizado em pequenas comunidades urbanas e rurais. O desempenho do sistema foi avaliado em 
termos de tempo de ciclo e eficiência de remoção de matéria orgânica e dos processos de 
amonificação e nitrificação. Os resultados mostraram que o RSB apresentou característica de 
estabilidade operacional necessária aos sistemas de baixo custo, com eficiência de remoção de 
Demanda Química de Oxigênio (DQO) superiores a 85%, e de nitrificação de 83%, e que podem 
operar com tempo de ciclo de 10 horas, com fase de reação de 8 horas. 

 
ABSTRACT – Domestic sewage is one of the most frequent urban waters in metropolitan areas, and 
currently various treatment technologies for its treatment are known and used, ranging from the most 
sophisticated treatment systems to the simplest processes. An attractive and viable alternative to 
sanitary sewage treatment systems is the aerobic process through sequential batch reactors (RBS), 
which can be compact units with high efficiency of organic matter removal and nitrification. The 
RBS have the advantage of their operative flexibility and it performs both the biological reactor 
function and the decanter reactor, comprising the filling phases, biological reactions, decantation and 
rest. This work presents, as an alternative, an aerobic RSB, treating sanitary sewage, as a possibility 
to be used in small urban and rural communities. The performance of the system was evaluated in 
terms of cycle time and efficiency of removal of organic matter and the ammonification and 
nitrification processes. The results showed that RSB presented a characteristic of operational stability 
required for low cost systems, with Oxygen Demand (COD) removal efficiency exceeding 85%, and 
83% nitrification efficiency, which can operate with cycle time of 10 hours, with reaction phase of 8 
hours. 
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INTRODUÇÃO 

Tem-se presenciado, nos avanços tecnológicos no tratamento de esgoto, a viabilização de 
projetos de sistemas com grande eficiência para o tratamento de águas residuárias; contudo, essas 
tecnologias estão mais voltadas para o tratamento de grandes volumes de resíduos para sistemas 
centralizados de tratamento. No entanto, em centros urbanos onde a cobertura por rede de esgoto 
ainda é baixa, e o solo das bacias urbanas apresenta alta densidade demográfica, surge a necessidade 
de aplicação de sistemas compactos descentralizados de tratamento de esgotos. 

O tratamento de águas residuárias em reator em batelada seqüencial (RSB) tem despertado 
interesse devido a necessidade de pequenas áreas ocupadas pelas unidades de tratamento, redução de 
custos em relação aos processos contínuos e possibilidade de remoção conjunta de matéria carbonácea 
e dos nutrientes fósforo e nitrogênio, este nas suas várias formas, em um único ciclo de operação 
(METCALF e EDDY, 2015), podendo ser aplicado nos densos centros urbanos. Além disso uma de 
suas características fundamentais é a magnitude da flexibilidade do processo, que é função da 
habilidade para simplificar o ajuste do tempo dos ciclos operacionais nos casos de variações de carga. 

O presente estudo objetivou a avaliar o tempo de partida, o tempo de reação e o desempenho 
de um RSB aeróbio no que se refere à remoção de matéria orgânica, amonificação e nitrificação, 
como uma tecnologia para tratamento de esgotos aplicada a pequenos sistemas descentralizados, no 
meio urbano, visando a preservação da qualidade do solo e das águas das bacias urbanas. 

 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento da pesquisa utilizou a instalação experimental apresentada na Figura 1. 

LEGENDA: 
1. Reservatório de preparo e armazenamento do esgoto 

sanitário sintético para alimentação do reator, com 
volume útil 6L; 

2. Entrada do esgoto sintético, com alimentação ascendente 
do reator; 

3. Reator Sequencial em Batelada Aeróbio (RSBae), em 
escala de laboratório, construído em material acrílico; 

4. Soprador de ar; 
5. Temporizador para controle do circuito elétrico do 

soprador de ar (liga/desliga); 
6. Saída de efluente tratado e coleta de amostras; 
7. Reservatório para coleta do efluente tratado. 

 

Figura 1. Esquema de instalação experimental.  
 

Para inoculação do RSBae, utilizou-se 2,0 L de lodo aeróbio, coletados de um sistema de lodo 
ativado de uma Estação de Tratamento de Esgoto localizada em um loteamento fechado de Maceió. 
O lodo foi caracterizado por meio de pH e série de sólidos como apresentado na Tabela . 

Tabela 2. Caracterização do lodo de inoculo. 
Parâmetro Valor 

pH 7,0 
Sólidos totais, ST (mg/L) 10.440 

Sólidos totais  fixos, STF (mg/L) 2.200 
Sólidos totais voláteis, STV (mg/L) 8.240 
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O substrato utilizado foi esgoto sanitário sintético, diariamente preparado seguindo uma 
adaptação da metodologia descrita por Torres (1992), com composição semelhante ao esgoto sanitário 
real, como apresentada na Tabela .  

Tabela 1. Composição do Esgoto Sanitário Sintético. Fonte: Torres, 1992 
COMPOSTO DQO FONTE 

Proteínas 50% Fígado bovino, 50%. 

Carboidratos 40% 
Sacarose, 20% 

Amido Comercial, 60% 
Celulose, 20% 

Lipídios 10% 
Óleo de soja, 10%. 

(emulsionado com 3 gotas de detergente/L) 

Sais minerais - 
Solução de NaCl com 50,0 g/L 

Solução de MgCl2.6H2O 
Solução de CaCl2 

Além dos compostos apresentados, adicionou-se 200 mg/L de Bicarbonato de Sódio (NaHCO3), 
para tamponamento, e ureia ((NH2)2CO), a fim de atingir um valor de nitrogênio afluente similar ao 
valor apresentado por um esgoto sanitário real. 

O RSBae operou durante 72 dias, à temperatura ambiente, sem nenhum dispositivo de controle, 
monitorado por meio de termômetro, e funcionou em ciclos de 24 horas, com 15 minutos de 
enchimento, 22 horas de reação com aeração, 1,5 hora de sedimentação e 15 minutos de descarte. Seu 
controle operacional, no que se refere ao funcionamento do circuito elétrico para bomba de 
recirculação, foi executado por meio de um temporizador. Já a entrada do substrato e o descarte do 
sobrenadante foram realizados através de acionamento manual dos registros de entrada e saída. 

Para o monitoramento dos sistemas, foram analisados os parâmetros apresentados na Tabela , 
com os respectivos métodos de determinação e frequência de análise. 

Tabela 3. Parâmetros analisados, métodos e frequências de análises. 
PARÂMETRO MÉTODO FREQUÊNCIA 

Temperatura Termômetro Diário 
pH Potenciométrico Diário 

Alcalinidade (mg.CaCO3.L-1) Titulométrico 1 x Semana 
Ácidos Voláteis (mgHAc.L-1 ) Titulométrico 1 x Semana 

Sólidos totais ST, Fixos SF e voláteis SV (mg.L-1) Gravimétrico 1 x Semana 
Demanda Química de Oxigênio: DQO (mg.L-1) Espectrofotométrico 1 x Semana 

Nitrogênio total: NTK (mg.L-1) Titulométrico 1 x Semana 

Amônio: N-NH4
+
 (mg N.L-1) Titulométrico 1 x Semana 

Nitrito: N-NO2
-
 (mg N.L-1) Espectrofotométrico 1 x Semana 

Nitrato: N-NO3
-
 (mg N.L-1 ) Espectrofotométrico 1 x Semana 

As concentrações de DQO, nitrogênio total, amoniacal, nitrito e nitrato foram determinadas de 
acordo com técnicas do Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater (APHA, 
2005). Para análise de alcalinidade total (AT), utilizou-se o método titulométrico modificado por 
Ripley, Boyle e Converse (1986). As análises foram realizadas no Laboratório de Saneamento 
Ambiental do Centro de Tecnologia da UFAL (LSA/CTEC/UFAL). 

Para entender como os processos que estavam ocorrendo no reator, foi realizado o perfil 
temporal de decaimento de DQO e amonificação, utilizando as metodologias apresentadas 
anteriormente. A partir do perfil temporal, foi feito um estudo cinético, cujos dados foram tratados e 
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ajustados à equações de primeira ordem, utilizando o “Software Excel”, versão 2010, tendo sido 
determinado o coeficiente de correlação para a curva ajustada: 

a) Os ajustes logarítmicos foram feitos de acordo com a Equação 1. 
S = - k.ln(T)-a         (Equação 1) 

Onde: S = Concentração de DQO, N-NH4
+ ou NO3

-, no tempo t, mg.L-1 
  a = Concentração inicial (DQO, N-NH4

+ ou NO3
-.L-1) 

  T = tempo, horas 
  k = constante de primeira ordem, h-1 
 As velocidades observadas (robs) de utilização do substrato, ou de geração de N-NH4

+ ou NO3
- 

ao longo do tempo foram determinadas como apresentado na Equação 2. 
robs = ds/dt = k/T , (mg.h-1)       (Equação 2) 

 
b) Os ajustes exponenciais foram feitos de acordo com a Equação 3. 

S = a.e-kT         (Equação 3) 
Onde:  S = Concentração de DQO, N-NH4

+ ou NO3
- no tempo t  (mg.L-1) 

a = Concentração inicial de DQO, N-NH4
+ ou NO3

- (mg.L-1) 
t = tempo, horas 
k = constante de primeira ordem (h-1) 
As velocidades de reação observadas (robs) ao longo do tempo foram determinadas pela 

Equação 4. 
robs = ds/dt = a.k.e-k.T, (mg.h-1)      (Equação 4) 
 

RESULTADOS 

O RSBae funcionou durante 72 dias, com concentração média de oxigênio dissolvido de (5,86 
mg.O2.L-1), a temperatura ambiente, na faixa de temperatura mesofílica, entre 27,07 ± 1,70 e 33,17 ± 
1,75 °C, em ambiente favorável aos microrganismos aeróbios nitrificantes. 

Os valores médios e desvio padrão dos demais parâmetros operacionais avaliados, estão 
apresentados na Tabela 4. Resultados físico-químicos do afluente e efluente do RSBae. 

PARÂMETRO 
AFLUENTE EFLUENTE 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 
pH 7,49 0,38 7,22 0,51 
Alcalinidade (mgCaCO3.L-1) 98,16 24,74 70,20 50,82 
Ácidos Voláteis (mg HAc.L-1) 25,29 4,87 21,18 17,05 
DQO (mg.L-1) 892,83 103,61 204,00 137,25 
NTK (mg.L-1) 54,48 0,52 2,8 1,59 
N-NH4+ (mg.L-1) 0,49 0,36 2,10 4,67 
N-NO2- (mg.L-1) - - 7,30 6,63 
N-NO3- (mg.L-1) - - 42,74 13,24 
Sólidos Totais (mg.L-1) 1163,50 242,87 403,29 160,02 
Sólidos Fixos (mg.L-1) 225,20 75,16 219,71 83,51 
Sólidos Voláteis (mg.L-1) 960,67 227,31 203,57 97,17 

. 

Tabela 4. Resultados físico-químicos do afluente e efluente do RSBae. 

PARÂMETRO 
AFLUENTE EFLUENTE 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 



              
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

5

pH 7,49 0,38 7,22 0,51 
Alcalinidade (mgCaCO3.L-1) 98,16 24,74 70,20 50,82 
Ácidos Voláteis (mg HAc.L-1) 25,29 4,87 21,18 17,05 
DQO (mg.L-1) 892,83 103,61 204,00 137,25 
NTK (mg.L-1) 54,48 0,52 2,8 1,59 
N-NH4

+ (mg.L-1) 0,49 0,36 2,10 4,67 
N-NO2

- (mg.L-1) - - 7,30 6,63 
N-NO3

- (mg.L-1) - - 42,74 13,24 
Sólidos Totais (mg.L-1) 1163,50 242,87 403,29 160,02 
Sólidos Fixos (mg.L-1) 225,20 75,16 219,71 83,51 
Sólidos Voláteis (mg.L-1) 960,67 227,31 203,57 97,17 

O desempenho na oxidação de matéria orgânica do RSBae pôde ser verificado com a eficiência 
média de 77,2 ± 13,7% para remoção de DQO, com valor médio efluente de 204,0 ± 137,25 mg.L-1 
mas, como observado na Figura 2, a eficiência de remoção de DQO foi crescendo ao longo do tempo, 
atingindo uma estabilidade aparente superior a 85% a partir do 15º dia de operação, podendo 
considerar como sendo o período de partida. No tratamento de esgotos baseado no metabolismo por 
via aeróbia a eficiência de remoção de matéria orgânica é elevada, e acontece através de 
microrganismos capazes de oxidar um terço da matéria orgânica do esgoto sintético e incorporar dois 
terços ao lodo, conforme discutido por Cybis et al. (2004), no entanto no período estudado não foi 
necessário fazer descarte de lodo do reator. 

Figura 2 - DQO do afluente e efluente. 

 

De maneira geral verificou-se que o pH do efluente era ligeiramente inferior ao afluente, 
certamente devido ao processo de nitrificação que consome alcalinidade, mas que a faixa 
predominante foi de 6,5 a 8,0 para o pH de entrada e saída do sistema ao longo do tempo de operação. 

Essa redução no pH foi acompanhada pela redução da alcalinidade, cujo valor médio afluente 
foi de 98,16 ± 24,74 mgCaCO3.L-1 e de 70,20 ± 50,82 mgCaCO3.L-1 para afluente e efluente, 
respectivamente. Este comportamento é típico do tratamento aeróbio, como discutido por Zoppas 
(2016) e Lamego (2011), pois o processo de nitrificação consome alcalinidade, havendo a necessidade 
de recuperar as condições propícias a cada nova alimentação do reator. 
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Estequiometricamente o processo de amonificação gera de 3,57 mg.CaCO3/mg. NH4
+, enquanto 

que o processo de nitrificação consome 7,14 mg de alcalinidade por mg de nitrogênio oxidado, e o de 
desnitrificação repõe 3,57 mg.CaCO3/mg.NO3

- reduzido. Levando-se em consideração os valores 
médios de nitrogênio amonificado (53,29 mg.L-1) e oxidado (na nitrificação, 42,74 mg.L-1), foi feito 
o balanço teórico de alcalinidade apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5. Balanço teórico de alcalinidade no RSBae. 
Processo Nitrogênio (mg.N.L-1) Alcalinidade (mg.CaCO3.L-1) 

Amonificação 53,29 + 190,24 
Nitrificação 42,74 - 305,16 

TOTAL - 114,9 

O resultado da Tabela 5 mostra um balanço negativo (-114,9 mgCaCO3.L-1) para os valores 
médios de nitrogênio amonificado e nitrificado. Como mencionado na metodologia, essa alcalinidade 
foi suprida pela adição de bicarbonato de sódio no substrato sintético, proporcionando 98,16 
mgCaCO3.L-1 na entrada. Esses dados apontam que a não ocorrência da completa nitrificação foi 
devida a limitação da disponibilidade de alcalinidade, embora tenha sido verificada uma alcalinidade 
remanescente de 70 mgCaCO3.L-1, mas que certamente era uma alcalinidade intermediária (AI), 
devida a presença de ácidos fracos. 

O pH do afluente (7,49 ± 0,38) e do efluente do RSBae (7,22 ± 0,51) favoreceram a atividade 
das bactérias nitrificantes. De fato, o amônio ocorre com maior frequência em meio básico (ZOPPAS, 
2016), portanto o pH é um fator determinante para a nitrificação, sendo a faixa favorável acima de 
7,0 para as Bactérias Oxidadoras de Amônia (BOA) (ZOPPAS, 2016; METCALF & EDDY, 2016). 
Tais microrganismos promovem a formação de nitrito, que, por sua vez, é utilizado pelas Bactérias 
Oxidadoras de Nitrito (BON). Logo, com estas condições, a nitrificação é realizada. No reator em 
estudo verificou-se no início da operação um acúmulo de nitrito, mas com o passar do tempo verifica-
se, na Figura  que, a medida que a nitrificação se consolida, a concentração de nitrito diminui e a de 
nitrato aumenta. 

Figura 5 - Concentração de nitrito do efluente no RSBae durante a operação. 

 

A presença de NO2
- e NO3

-
 em concentrações de 7,30 ± 6,63 e 42,74 ± 13,24 mg.L-1, 

respectivamente, confirmaram o processo de nitrificação ocorrido no RSBae. Os resultados obtidos 
indicaram que após o consumo da matéria orgânica carbonácea (preferencialmente energética), a 
oxidação do nitrogênio foi quase que completa, com eficiência de 82,7%. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

N
O

2- (
m

g.
L-1

)

Dias de operação

0

10

20

30

40

50

60

70

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

N
-N

O
3-

(m
g.

L-1
)

Dias de operação



              
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

7

A formação de NO2
- e NO3

-
 no efluente RSBae é um problema se o efluente for descartado em 

corpos de água, uma vez que eles são considerados tóxicos (RODRIGUEZ, 2011; ZOPPAS, 2016). 
No entanto, o nitrato é um composto nitrogenado largamente utilizado como fonte de nitrogênio na 
agricultura. 

No caso do RSBae ficou evidente a sua maior eficiência também na remoção de sólidos totais, 
voláteis e fixos, correspondendo a 65,67 ± 13, 78,01 ± 10 e 19,38 ± 18%, respectivamente. Assim 
como ocorreu com a remoção de DQO nesse reator, esse desempenho pode ser explicado pelo 
metabolismo das bactérias aeróbias (CYBIS et al., 2004). Verificou-se maior remoção de sólidos 
voláteis (78,01 ± 10%) em comparação com a de sólidos fixos (19,38 ± 18%). A Tabela 6 mostra os 
valores de remoção de sólidos nos dois reatores. 

 

Tabela 6. Remoção Média de Sólidos (%) 
Reator Sólidos Totais Voláteis Fixos 
RSBae 65,67 ± 13 78,01 ± 10 19,38 ± 18 

Apesar da maior retenção de sólidos, no RSBae também não foi feito descarte de lodo, estima-
se que o crescimento da biomassa foi compensado por perdas eventuais durante amostragem na fase 
de reação. A concentração de sólidos voláteis no licor misto era de 2,06 g.L-1 com relação SV/ST de 
0,789, considerada como biomassa ativa. 

No 72º dia de operação do RSBae realizou-se um perfil temporal. Nesse perfil se observou o 
comportamento do reator ao longo de um ciclo com 24h.  

O resultado das análises de remoção de DQO do perfil temporal mostrou que mais de 80 % 
de 742,21 mg.L-1 (concentração do afluente) era removida nas primeiras 8 horas de reação (Figura ), 
indicando que o tempo de reação do RSBae pode ser reduzido sem prejuízo a qualidade final do 
efluente tratado, e o estudo cinético melhor a função exponencial (R=0,9613), com velocidade (robs) 
de reação (utilização do substrato) de 17,06 mgDQO.h-1, e o parâmetro cinético aparente estimado 
(k), denominado constante de velocidade para reação de primeira ordem, de 0,14 h-1.  

Figura 6 - Variação da DQO no RSBae ao longo do ciclo. 

 

Com relação ao perfil temporal da série nitrogenada no RSBae, o estudo cinético de remoção 
de NTK e nitrogênio amoniacal melhor se ajustaram às funções logarítmica e exponencial, 
respectivamente ( 
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Figura 7). Verificou-se que o parâmetro cinético (k) de velocidade para reação de primeira 
ordem, foi de 0,11 h-1 para a remoção de N-amoniacal e de 15,23 h-1 para a nitrificação. Já a velocidade 
de reação (robs) do processo de nitrificação resultou na remoção de NTK com 1,90 mgNTK.h-1, se 
estabilizando em apenas 8 h. Por outro lado, a desamonificação começou após 2 h do ciclo RSBae e 
apresentou 0,488 mgN-NH4

+.h-1, alcançando equilíbrio em 12h de reação. Dessa forma, a resposta do 
RSBae possibilitou a mudança para o ciclo de 12h. 

Assim como comentado sobre a nitrificação, representada pelo decaimento da concentração de 
NTK, percebe-se que a formação de nitrito e nitrato também acompanharam a função logarítmica ( 

Figura 7). A velocidade e a constante de reação da nitritação e nitratação apresentaram os 
valores da Tabela 7, para o tempo de reação igual a 12 h, quando os valores de nitrito e nitrato 
atingiram suas concentrações máximas. Ou seja, isso indicou que em 12 h as reações estavam 
completas e o tempo de ciclo pode ser reduzido. 

Tabela 7. Parâmetros cinéticos para a nitrificação. 
Forma do N K robs 

NO2
- 1,59 h-1 0,133 mgNO2

-.h-1 
NO3

- 11,07 h-1 0,923 mgNO3
-.h-1 

 
Figura 7 - Variação das formas de nitrogênio no RSBae ao longo do ciclo. 
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O balanço de nitrogênio durante o ciclo com 22 horas de tempo de reação (Tabela 8) mostra 
que a medida que a concentração de 42,69 mg NTK.L-1 era reduzida, as concentrações de nitrito e 
nitrato alcançaram valores de 1,4 e 45,7 mg.L-1, respectivamente. Isso demonstrou que o processo de 
nitrificação estava acontecendo e a matéria orgânica nitrogenada estava sendo oxidada, já que na no 
inicio do ciclo a concentração de N-orgânico era 42,66 mg.L-1 e no final do ciclo era de apenas 8,13 
mg.L-1. 

Tabela 8. Balanço de nitrogênio do RSBae. 
 Entrada Saída 

N-orgânico 42,66 8,13 
N-amoniacal 2,03 2,03 

N-nitrito 0,0 1,4 
N-nitrato 0,0 45,7 
N-total 42,69 10,16 

 

CONCLUSÕES 

Reator sequencial em batelada aeróbio; tratando esgoto sanitário demonstrou ser de fácil 
operação e controle, indicado sua viabilidade de aplicação em pequenos sistemas descentralizados de 
tratamento de esgotos sanitários no meio urbano. 

A eficiência de remoção de DQO obteve valores de 75,22 ± 16,75%. Além disso, a partir do 
15º dia operacional a eficiência de remoção de DQO manteve-se superior a 85%, e o processo de 
nitrificação passou a apresentar valores dentro de uma pequena faixa de variação com eficiência de 
82,7% a partir do 50º dia de operação. 

No ensaio do perfil temporal para verificar o comportamento dos processos de remoção de 
DQO e dos processos nitrogenados no reator, ao longo de uma batelada, observou-se que decorridos 
8 h do início do ciclo, o reator já havia atingido a eficiência máxima de remoção de DQO e dos 
processos nitrogenados, e que, portanto, o tempo de ciclo pode ser reduzido para 8 horas, sem prejuízo 
no seu desempenho. 

 

  REFERÊNCIAS 

APHA (2005). Standard Methods for the examination of Water and Wastewater. L.S. Clesceri, A.E. 
Greenberg, A.D. Eaton (Eds.), 20th ed., American Public Health Association/ American Water Works 
Association/ Water Environment Federation, United Book Press, Inc., Baltimore, Maryland, 2005. 
 
CYBIS, L. F. A.; SANTOS, A. V. e GEHLING, G. R. Eficiência de reator seqüencial em batelada 
(RSB) na remoção de nitrogênio no tratamento de esgoto doméstico com DQO baixa. Engenharia 
Sanitária Ambiental. Vol. 9 (3). p. 260-264. Julho-Setembro. 2004.  
 
METCALF & EDDY.  Tratamento de efluentes e recuperação de recursos. Editora McGraw Hill 5º 
Ed. Porto Alegre, 2016. 
 
RIPLEY, L E; BOYLE, W C; CONVERSE, J C. (1986) Improved alkalimetric monitoring for 
anaerobic digestion of high- strength wastes. Journal Water Pollution Control Federation, 
Alexandria, v. 58, n. 5, p.406-411, may 1986. 
 
RODRÍGUEZ, D. C.; RAMÍREZ, O.; MESA, G. P. Behavior of nitrifying and denitrifying bacteria 
in a sequencing batch reactor for the removal of ammoniacal nitrogen and organic matter. 
Desalination, 2011. 



              
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

10

 
TORRES, P. (1992). Desempenho de um Reator Anaeróbio de Manta de Lodo (UASB) de Bancada 
no Tratamento de Substrato Sintético Simulando Esgotos Sanitários. São Carlos, SP. Dissertação 
(Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 
 
ZOPPAS, F. M.; BERNARDES, A. M. Parâmetros operacionais na remoção biológica de nitrogênio 
de águas por nitrificação e desnitrificação simultânea, 2016. 
 
AGRADECIMENTOS – A FAPEAL pela concessão de auxílio a pesquisa (edital 14/2016), e a 

CAPES pela concessão de bolsas de estudos. 
 


