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1. DESCRic;AO GERAL 

O UASB (acr6nimo de Upflow Anaerobic Sludge Blanket) ~ um reactor de fluxo ascendente 
possuindo uma zona de decantalillO interna e um separador gl1s-s6lido-Uquido na sua parte superior. 0 
sistema nllo possui meio de enchimento como suporte de biomassa. Em regra (a exce~o silo alguns 
tipos de efluentes) a biomassa estrutura-se sob uma forma tfpica de biofilme que, na tenninologia 
aplicada ao UASB, se designa por "gdnulos". 0 desenvolvimento e apli~Do do UASB ao tratamento 
de efluentes dev~se. e8sencialmente, aos estudos efectuados a partir de 1977 na Universidade de 
Wageningen, Holanda, sob a orientalifto de o.14ttinga. 

0 UASB ~ o reactor anaer6bio mais utilizado a escala real para o tratamento de efluentes 
llquidos na indusb"ia. A tftulo ilustrativo, a Figura 1 reproduz uma listagem de aplic~Oes industriais 
dos reactores UASB em 122Q, registando-se enmo cerca de 205 unidades. De notar que este sistema, a 
exemplo de outros reactores anaer6bios, tern alg .. ma voca1rllo para indusb"ias de base sazonal. 

Fi 1 12ura • Lista2em de reactores UASB lnstalados na industria em 1990 
Tlpo de lndllstrla I Quantldade de Volume total instalado 

Enuente UASB's lnstalados (m3) 

A1coo1 20 52000 
Fermento de .udelro 5 9900 

Panificaciio 2 347 
Cervejeira 30 60600 

Doces e Chocolates 3 635 
Conservas 3 2800 
Qulmlcos 2 2600 

Acldo cltrico 2 6700 
Caf~ 2 1300 

Leite e queiio 6 2300 
Destilaria 8 24000 

Efluente domhtico 3 3200 
Fermentativa 1 750 

Sumos de frutas 3 4600 
Produciio de frutose 1 240 
Llxivlados de aterros 6 2495 

Pape! e polpa 28 67179 
Farmac@utica 2 400 

Borracha 1 650 
Proc. de batata 27 25610 

Ef. li<1uido de tr. lamas 1 1000 
Matadouros 3 950 

Bebldas doces 4 1350 
Amldo 16 33000 

Acucareira 19 23100 
Frutos e ve2etais 3 2800 

Produciio de leveduras 5 8550 
TOTAL 205 339600 

Fonte: Pol, L, Lettinga, G., WST, 1991. 

Em Portugal, estao instalados ou em vias de instal~fto 3 sistemas tipo UASB na indusb"ia 
cervejeira, na indusb"ia de lacticineos e um outro para efluentes dom&ticos. Uma variante que 
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com~. presentemente, a ser implementada a escala real 6 o EGSB (Expanded Granular Sludge 
Blanket). Basicamente, consiste num UASB em que os gdnulos sno sujeitos uma expansao attav6s da 
recircul~ do efluente. 

0 volume do reactor pode ser calculado com base na carga orgftnica, escolhida, 
essencialmente, em fun~no da composi~o do efluente a tratar e da temperatura de o~ao. 
conquanto, em determinados casos, por exemplo o do EGSB, o crit6rio de dimensionamento deva ser a 
velocidade superficial do fluido. Os ef eitos causados por altera~Oes nas condi~ de opera~ 
(vari~ da concen~no de substrato a entrada, por exemplo) dificilmente podem ser antecipados 
por estas abordagens. A form~no de gt.inulos 6 um outro aspecto irnponante no start-up da ope~o 
do UASB na unidade fabril. Assirn 6 possivel a aquisi~lo de um in6culo de gdnulos a uma entidade 
que j8 os possui ou, em alternativa ou complemento, pode ser aplicado um protocolo de 
desenvolvirnento de grftnulos, ajustado em fun~o do tipo de efluente. 

A Tabela 1 6 apenas uma tentativa para responder a natural interroga~ dos projectislas e 
dos responsaveis pelas unidades industriais .. Sera que o UASB 6 apUccivel a este tipo de efluente? A 
tabela apresenta gamas de valores para os os parametros fisico-qufmica do efluente mais comuns 
(temperatura. pH. s6lidos, sulfatos, azoto, etc), classificando os efluentes de acordo com tres 
possibilidades de tratabilidade por parte do UASB. Assim, designa-se por Efluenlt Tipo A o que 
possui uma gama de valores perfeitamente adequada para ser sujeito a tratamento por parte do UASB. 
0 Efluenu Tipo B apresenta valores que podem permitir a apli~lo do UASB, embora analisando 
alternativas e com alguma precau~o. 0 Ejluente Tipo C. em principio, n:io parece indicado para ser 
objecto de tratamento por pane do UASB, no entanto o EGSB esta sendo direccionado para alguns 
destes efluentes (ver Nola 1). 

Tabela 1- c 'fj lass1 1cacao de e n . 'd d uentes segundo as potenciah a es de aphca ao do U SB A 
EFLUENTE EFLUENTE EFLUENTE TIPO 

PARAMETRO TIPOA TIPOB c 

COD 3000-15000 500-3000 <500 
(mg/I) 15000- 20000 (Ht' NOia l) 

TEMPERA TURA 30-40 (15) 20- 30 < 15) 
("C) 50-63 45-50 40-45 

63-69 >70 
pH 6.7. 7.9 6.2-6.6. <6.0 

7.9- 8.6 
AZOTOTOTAL <2000 
AZOTO INORG. < 1700 < 5000 (10000) >10000 

AZOTO AMONIACAL < 100 100-150 
(mg/I) 

SOLIDOS SUSP. TOTAIS <3000 3000-6000 >6000 
(mg/I) (7000) (7000) 

LiPIDOS < 100 100- 1000 
(mg/I) 

SULFA TOS E SULFITOS CQO/S04 > 10 e CQO/S04 < 10 e/ou 
H2S < 250 mg/I H2Sni > 100 

TOXIC OS a analisar ca so a caso 

Nola 1: Os autores desta apresenta~:io tern em ope~no um reactor EGSB aplicado a efluentes com 
valores de COD inferiores a 500 mg/I. 
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