
❑ As condições operacionais aqui apresentadas, foram satisfatórias para

enriquecer a amostra de lodo ANAMMOX em relação à atividade

específica de consumo de substrato e volume de biomassa. Além

disso, a técnica de qPCR permitiu comprovar a expressão gênica de

forma quantitativa;

❑ O processo tem grande potencial para a aplicabilidade para o

enriquecimento de biomassa ANAMMOX previamente à partida de

reatores em escala real para o tratamento de efluentes com altas

cargas de N.
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Figura 1: Quantificação de bactérias com atividade ANAMMOX ao longo de 98 dias do 

processo.

Processos biológicos 
para remoção de N

ANAMMOX

1NH4
+ + 1,32NO2

- + 0,066HCO3
- + 0,13H+

→

1,02N2 + 0,26NO3
-+ 0,066CH2O0,5N0,15 + 2,03H2O

Estratégias de aclimatação para um rápido 

estabelecimento do processo = testes cinéticos e 

características fenotípicas (coloração)

Objetivo: avaliar o aumento da abundância das bactérias

e determinar a atividade especifica e velocidade de

consumo de substrato das mesmas durante a

aclimatação de lodo com atividade ANAMMOX em reator

de escala laboratorial alimentado com efluente sintético.

Figura 2: Variação da coloração da biomassa de reator com atividade ANAMMOX, no dia 1 e 98 

do processo, respectivamente.

❑ Aumento da população de bactérias com atividade ANAMMOX em

99,99% (104 cópias genômicas mL-1);

❑ Aumento de rs: 25% para NH3 e 19% para NO2
- ;

❑ Concentração de biomassa inicial: 20,4 gSSV L-1, o que resultou em μs

de 3,28 mg N-NH3 gSSV
-1 h-1 e 4,09 mg N-NO2

- gSSV
-1 h1. Após 98 dias de

operação houve aumento na concentração de biomassa para 24,1 gSSV
L-1, resultando em um consumo de 3,49 mg N-NH3 gSSV

-1 h-1 e 4,14 N-

NO2
- gSSV

-1 h1;

❑ À medida que se obteve um aumento de biomassa (SSV), ocorreu

também um aumento da expressão gênica (Figura 1);

❑ Grânulos com tonalidades mais avermelhadas são sinônimo de maior

atividade de remoção de nitrogênio (Figura 2).

→ Determinação de atividade específica das

bactérias, com base na velocidade de consumo

de substrato (rs, mg N-Nx h-1) e velocidade

específica de consumo de substrato (μs, mg N-

NHx gSSV
-1 h-1);

→ Sólidos suspensos totais (SST) voláteis

(SSV) e fixos (SSF);

→ Abundância da comunidade bacteriana com

atividade ANAMMOX por qPCR.
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