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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO 
AERÓBIO E ANAERÓBIO E DAS CARACTERÍSTICAS DO LODO DE 

ESGOTOS DOMÉSTICOS 
 
 

RESUMO 
 
 

Os sólidos biológicos produzidos em reatores aeróbios ou anaeróbios usados no 
tratamento de esgotos domésticos devem ser descartados periodicamente em 
unidades de tratamento específico. Um dos objetivos é manter a idade do lodo 
desejada e obter um bom desempenho do tratamento. A retenção adequada da 
biomassa ativa, porém com boas características físicas e químicas é essencial para o 
sucesso do tratamento. No caso do tratamento de esgotos domésticos, os lodos 
produzidos apresentam alta umidade e grande concentração de microrganismos 
patogênicos. Por isso torna-se importante submetê-los ao desaguamento e à 
higienização antes do seu destino final. Nesta pesquisa, primeiramente no período de 
agosto de 2002 a abril de 2003 (9 meses), foram avaliadas as características do lodo e 
o desempenho de um sistema de lodos ativados de aeração prolongada. Os resultados 
mostraram que o lodo aeróbio apresentou características de má sedimentação, com 
valores de índice volumétrico maiores que 120 mL/mg e índice de densidade do lodo 
menor de 1,0, o que refletiu no desempenho irregular da ETE, com remoção de DQO 
caindo para 74%, quando normalmente os valores de eficiência ficam acima de 90%. 
Em segundo, no período entre janeiro de 2003 e maio de 2004 (17 meses), foram 
avaliadas as características do lodo e o desempenho de um reator anaeróbio do tipo 
UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). Com períodos de descargas distintos (1 a 8 
meses) do lodo de excesso das 8 células que operavam em paralelo, foi possível 
estudar a sua influência no desempenho do reator. Os resultados mostraram que não 
houve grandes diferenças no desempenho operacional individual de cada célula, no 
tocante à remoção da DQO (75 a 77%) e de sólidos suspensos (efluentes com 
concentração de SSV entre 47 e 53 mg/L). Com relação à biomassa, esta permaneceu 
nas 8 células entre 1803 e 2426 kg SSV. A produção diária de lodo manteve-se entre 
14 e 16 kg SSV/dia, com base no coeficiente de produção de sólidos (Y) calculado 
entre 0,19 e 0,23 kg SSV/kg DQOremovida. Sob o ponto de vista técnico, uma das 
características de maior importância no lodo é o teor de água. O desaguamento do lodo 
anaeróbio em leitos de secagem teve a duração de 20 dias e o lodo seco (desaguado) 
resultante foi removido com umidade na faixa de 62 a 70%. Para a eliminação dos 
organismos patogênicos, esse lodo seco foi submetido à estabilização alcalina, com 
uso de cal hidratada, em dosagens de 30, 40 e 50% de cal em relação ao peso do lodo 
seco, pra elevar o pH para 12. Em 60 dias de maturação, a densidade de coliformes 
fecais atingiu valores de 5,41 x 101 e 2,55 x 101 NMP/g MS (a 103° C) e os ovos de 
helmintos foram 100% inviabilizados, no lodo desaguado tratado com 50% de cal 
hidratada. 
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EVALUATION OF AEROBIC AND ANAEROBIC TREATMENT SYSTEM 
PERFORMANCE AND THE SLUDGE CHARACTERISTICS OF SEWAGE 

DOMESTICS 
 
 

SUMARY 
 
 

The biosolids produced in aerobic or anaerobic reactors during the treatment of 
domestic sewage are periodically discharged into specific sludge treatment units, in 
order to maintain a desired sludge age and good performance of the treatment. The 
proper retention of active sludge but with certain physical and chemical characteristics 
is essential for the success of the treatment. In the case of domestic sewage treatment, 
the sludges produced have high water content and pathogenic microorganisms. 
Therefore, the sludge treatment units are designed with the objective of dewatering and 
hygienization before the final destination. In this study firstly, during a period of 9 
months, the characteristics of the sludge produced, as well as the performance of an 
activated sludge system (extended aeration) were evaluated. The results showed that 
the aerobic sludge presented poor sedimentation characteristics, with values of sludge 
volumetric index higher than 120 mL/mg and sludge density lower than 1, that were 
correlated with some values of lower COD removal efficiency, down to 74%. In general, 
values of efficiency in such aerobic systems are above 90%.  The main cause of these 
results can be attributed to the poor operation, due to the irregular oxygen supply. 
Secondly, during a period of 17 months, the sludge characteristics and the performance 
of an upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor type were evaluated. Different 
sludge discharge frequencies (1 to 8 months) were applied for each of the 8 cells of the 
UASB reactor that operated in parallel. The results showed that there was no significant 
difference in the 8 cells performance, related either to the removal of the COD, between 
75% and 77%, or volatile suspended solids, with effluent concentration between 47 
mg/L and 53 mg/L. The amount of sludge in each cell calculated by the determination of 
the sludge profile soon before the discharges was between 1803 kg VSS and 2426 kg 
VSS. The sludge production in each cell was between 14 and 16 kg VSS/d, based on a 
calculated yield of 0.19 to 0.23 kg VSS/kg COD removed. Since the water content is an 
important factor for sludge management, dewatering of anaerobic sludge in drying beds 
is a common practice. In this study, the dewatering occurred in a 20-day period and the 
resulting dewatered sludge was removed with a humidity of 62 to 70%. In order to 
remove the pathogenic organisms, the dewatered sludge was submitted to alkaline 
treatment by using 30, 40 and 50% of calcium hydroxide based on its weight after the 
20 days. The resulted pH values were above 12 and the maturation period was 
maintained during 60 days. After this period, and with 50% of Ca(OH)2 the fecal 
coliforms attained values of 5,41 x 101 to 2,55 x 101 MPN /g dry matter (at 1030 C) and 
helminth eggs became completely non-viable, indicating it as the best dosage to be 
used with dewatered anaerobic sludge. 
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CAPÍTULO 1 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

1.1  JUSTIFICATIVAS 

 
A essência dos processos biológicos de tratamento de esgotos reside na 

retenção e na atividade ou capacidade dos microrganismos envolvidos utilizarem os 

compostos orgânicos biodegradáveis, transformando-os em subprodutos como, por 

exemplo: lodo biológico, líquido e gás (carbônico e metano), que podem ser removidos 

do sistema de tratamento.  

Nos países em desenvolvimento, e especificamente no Brasil, o atendimento à 

população com coleta e tratamento de esgotos apresenta um quadro deficitário, o que 

faz dos esgotos domésticos um dos problemas ambientais urbanos mais graves da 

atualidade. 

O emprego do processo anaeróbio no tratamento de esgotos oferece vantagens, 

quando comparado ao sistema aeróbio, das quais se destacam o menor consumo de 

energia, a menor produção de lodo e a possibilidade de utilizar o metano como 

combustível. Entretanto, esses reatores apresentam uma eficiência de remoção da 

matéria orgânica geralmente em torno de 70% e são pouco eficientes na remoção de 

nutrientes, exigindo, na maioria dos casos, um pós-tratamento dos efluentes para que 

estes atinjam os padrões estabelecidos pela legislação ambiental antes de serem 

lançados nos corpos receptores. 

O sistema de lodos ativados, apesar do elevado consumo de energia, dos altos 

custos de implantação e manutenção, da operação sofisticada e da elevada produção 

de lodo, possui uma alta eficiência de remoção da DBO, acima de 90%. 
Para o controle operacional desses sistemas, basicamente constituídos por 

tanques de aeração e decantadores secundários, são aplicados testes simples ao 

líquor misto contido nos tanques de aeração, tais como a determinação dos sólidos 

suspensos, do volume do lodo sedimentado, do índice volumétrico do lodo, do índice 

de densidade do lodo, do oxigênio dissolvido e análises de microscopia dos flocos de 

lodos ativados. 

Todos os sistemas de tratamento biológico de esgotos geram lodo. No caso de 

reatores anaeróbios do tipo UASB (Upflow Sludge Anaerobic Blanket), o lodo produzido 
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se acumula no seu interior, e como a capacidade do reator é limitada, quando esta é 

ultrapassada, eventualmente ocorre a perda de sólidos orgânicos junto com o efluente. 

Para evitar que isto ocorra, periodicamente torna-se necessário descartar o lodo 

excedente antes que essa capacidade limite seja ultrapassada. 

A fim de minimizar os problemas operacionais, como a perda na eficiência de 

remoção da matéria orgânica, causados pela falta de descargas de lodo, é preferível 

fazê-las em maiores quantidades e com menos freqüência, desde que as unidades de 

tratamento do lodo de descarte, como, por exemplo, o sistema de desaguamento, 

suporte o grande volume descartado de lodo. 

O lodo descartado normalmente é encaminhado a unidades de tratamentos 

específicos para posterior disposição final, o que, no processo operacional das 

estações de tratamento de esgotos, representa a fase mais onerosa do tratamento de 

esgotos, podendo alcançar 60% do orçamento operacional para o controle da poluição 

das águas residuárias (ANDREOLI et al, 1999). 

O lodo de esgotos normalmente contém uma grande quantidade de matéria 

orgânica que é responsável pela presença de sólidos voláteis e altas concentrações de 

microrganismos patogênicos. Todos esses poluentes são oriundos das atividades, dos 

hábitos alimentares e estão relacionados com o perfil da saúde da população atendida 

pela rede coletora de esgotos. Portanto, a sua composição depende, principalmente, 

das características do esgoto afluente à estação de tratamento de esgotos (ETE) e do 

processo de tratamento que o gerou. 

Durante os processos de tratamento secundário, nutrientes e organismos 

concentram-se naturalmente no lodo e permanecem adsorvidos às suas partículas. 

Alguns destes organismos são patogênicos, como: bactérias, vírus, protozoários, 

parasitas intestinais e seus ovos. 

Os agentes bacterianos mais freqüentes são: Salmonella spp., Shigella sp., 

Escherichia coli, Vibrio cholarae, Leptospira sp. Dentre os agentes virais podem ser 

citados: vírus da hepatite A, rotavírus, enterovírus, e reovírus. Quanto aos protozoários, 

são encontrados: Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, Giárdia lamblia, Balantidium 

coli e Toxoplasma gondii. Os helmintos encontrados com mais freqüência são: Ascaris 

lumbricoides, Ascaris suum, Toxocara sp., Trichuris trichiura, Taenia solium, Taenia 

saginata, Necator americanus e Hymenolepis nanam (HAYS, 1977; USEPA, 1992; 

citado em BONNET et al, 1998). 

Sob o ponto de vista técnico, a característica de maior dependendo da natureza 

do lodo, após um desaguamento, à temperatura ambiente, em leitos de secagem 
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descobertos. No lodo seco, cerca de 70% de sua constituição é de material orgânico e 

o restante é de material mineral. 

A utilização do lodo de esgoto no solo como fonte de matéria orgânica e 

nutrientes tem riscos associados, especialmente relacionados ao conteúdo de metais 

pesados e à sanidade, pois tanto os metais pesados quanto os agentes patogênicos 

como, por exemplo, ovos de helmintos, esporos de fungos e colônias de bactérias, 

tendem a se concentrar no lodo. 

Elementos traço como As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Mo, Zn, Pb, Se e Co podem estar 

presentes no lodo e têm a sua disponibilidade influenciada por reações como adsorção, 

complexação, precipitação, oxidação e redução. 

A sanidade do lodo está intrinsecamente relacionada com o perfil da saúde da 

população e a sua influência nas condições sanitárias variam conforme o organismo e 

as condições ambientais. Enquanto alguns destes agentes patogênicos não suportam o 

ambiente edáfico por mais de algumas horas, outros como, por exemplo, ovos de 

helmintos, podem permanecer viáveis por vários anos. 

Além destes problemas, a estabilidade desse resíduo está relacionada ao 

conteúdo de material orgânico degradável, que pode causar problemas de odor e 

atração de vetores, o que também define o potencial de contaminação. A 

regulamentação do uso do lodo de esgoto deve, portanto, estar embasada em estudos 

locais, que relacionem informações de diversas disciplinas, de forma a evitar que esta 

atividade traga riscos para a população. 

As exigências crescentes da sociedade e das agências ambientais por melhores 

padrões de qualidade ambiental têm exigido das empresas públicas e privadas dos 

serviços de saneamento, a definição de políticas ambientais mais avançadas, que 

geralmente têm início pelo tratamento dos esgotos. Em decorrência disto, ocorrerá um 

aumento das estações de tratamento de esgotos e, conseqüentemente, na produção 

de lodo. 

O destino final do lodo é de fundamental importância para o sucesso dos 

sistemas de tratamento de esgotos. Esta prática foi reconhecida pela importância no 

lodo é o teor de água, que chega a 90% no lodo de descarte e baixa para cerca de 

60%, Agenda 21, aprovada na Conferência Mundial de Meio Ambiente – Rio 92, que 

incluiu no seu capítulo 21 o tema “Manejo ambientalmente saudável dos resíduos 

sólidos e questões relacionadas com esgotos”. 
O lodo de esgoto não é um simples resíduo, pois possui características físico-

químicas que o torna um excelente condicionador de solo, podendo ser usado na 
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agricultura. Por conta disto, é importante estudar a melhor forma de tratá-lo, com o 

objetivo de tornar seu destino final ambientalmente adequado. 

Existem várias alternativas tecnicamente aceitáveis para o tratamento do lodo, 

mas, neste trabalho pretendeu-se relacionar a qualidade do lodo aeróbio e anaeróbio 

com o desempenho das respectivas ETE’s. Em seguida, estudou-se, para o lodo 

anaeróbio, uma forma de tratamento, aplicando uma etapa de desaguamento, em leitos 

de secagem, seguida por outra de higienização, através da estabilização alcalina, com 

o uso da cal hidratada. Os principais tópicos abordados nos capítulos desta dissertação 

estão listados na Tabela 1.1. 

 

Tabela 1.1: Estrutura da dissertação 

 
Capítulos Título 

2 Revisão bibliográfica 

3 Avaliação da qualidade do lodo e do desempenho de sistemas de lodos ativados por aeração prolongada 

4 Otimização da freqüência de descargas de lodo em reatores 

5 Desaguamento e estabilização alcalina de lodo anaeróbio 

6 Conclusões gerais 

7 Anexos 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

  

Os objetivos deste estudo foram: 

1. Avaliar a qualidade do lodo e do desempenho de uma estação de tratamento de 

esgotos do tipo lodos ativados com aeração prolongada, através de testes específicos 

aplicados ao conteúdo do tanque de aeração e comparar os resultados obtidos com os 

parâmetros de projeto. 

2. Avaliar e definir freqüências de descarga do lodo de excesso do reator tipo UASB 

e estudar seu comportamento, quanto à eficiência do tratamento de esgotos, após cada 

descarga. 

3. Avaliar o tratamento do lodo anaeróbio de descarte do reator UASB através de 

uma etapa de desaguamento seguida por outra de higienização, aplicando-se o método 

de estabilização alcalina ao lodo seco. 
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CAPÍTULO 2 

 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

 
2.1  SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

 

A proposta desta seção é fornecer informações sobre os processos biológicos, 

aeróbios e anaeróbios, que têm sido desenvolvidos para o tratamento de esgotos 

domésticos. Dentre eles, destacam-se os sistemas de lodos ativados e os reatores 

anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo, conhecidos internacionalmente como 

reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket). 

 

2.1.1 Lodos Ativados 

Neste item serão abordados os tópicos que contêm informações sobre o 

descobrimento dos sistemas de lodos ativados, as partes integrantes deste processo, 

suas características, origem e formação dos flocos de lodo ativado, microbiologia, 

aeração, sedimentação dos sólidos biológicos, aparecimento de lodo filamentoso, 

tratamento do esgoto e as modalidades do processo. 

q Aspectos gerais 

 Lockett e Ardern descobriram, em 1914, o sistema de lodos ativados. Estes 

pesquisadores notaram que a aeração de águas residuárias municipais resultava na 

remoção de material orgânico, enquanto que, simultaneamente, se formavam flocos 

macroscópicos de microrganismos que podiam ser separados da fase líquida por 

simples decantação, obtendo-se o lodo biológico (MENDONÇA, 2002). 

 Quando o lodo é adicionado à outra batelada de água residuária, o processo de 

remoção do material orgânico se torna mais acelerado, havendo também um 

crescimento adicional de sólidos biológicos. Pela sua capacidade de acelerar o 

processo de remoção da matéria orgânica, o lodo ficou conhecido como lodo ativado 

(VAN HAANDEL e MARAIS, 1999). 

 São partes integrantes de qualquer sistema de lodos ativados de fluxo contínuo: 

tanque de aeração (reator), tanque de sedimentação (decantador secundário), 

recirculação de lodo e retirada do lodo (VON SPERLING et al, 2001). 
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 O sistema de lodos ativados produz grande quantidade de lodo com maior teor 

de água quando comparado com o aquele produzido por reatores anaeróbios. O 

coeficiente de produção celular do tratamento aeróbio é da ordem de 0,3 a 0,7 g SSV/g 

DQORemovida (EPA, 1993; ORHON e ARTAN, 1994; citado em VON SPERLING, 1996). 

 Segundo JORDÃO e PESSÔA (1995), as características deste processo são: 

§ Alto teor de OD no tanque de aeração, até 8,0 mg/L. 

§ Capacidade de fornecer para a biomassa cerca de 90% do oxigênio. 

§ Alta concentração de sólidos suspensos totais no tanque de aeração, entre 6000 e 

8000 mg/L. 

§ Produz menores quantidades de lodo de excesso. 

§ Boas características de decantabilidade e de desidratação do lodo ativado. 

§ Períodos de aeração reduzidos, entre 1 e 3 h, maior valor do fator A/M, até 1,0 kg 

DBO/SSV no tanque de aeração. 

Quando uma estação de tratamento, constituída de um sistema de lodos 

ativados, é posta em operação, o lodo ativado se forma por si mesmo em cerca de sete 

dias. Durante o período de adaptação é formada, freqüentemente, uma camada de 

espuma junto à superfície. Se esta camada não desaparecer com o tempo, pode ser 

um sinal de que a quantidade de lodo recirculado esteja insuficiente ou que possa ter 

havido uma interferência de detergentes sintéticos.  

Este tipo de sistema quando é posto em funcionamento não poderá ter a sua 

operação interrompida. O lodo deve ser aerado e revolvido também durante as horas 

noturnas (IMHOFF e IMHOFF, 1986). 

q Origem e formação dos flocos 

 Lodo ativado é definido como sendo um floco produzido num esgoto bruto ou 

decantado através do crescimento de bactérias zoogléias ou outros organismos, na 

presença de OD, e acumulado em concentração suficiente, graças ao retorno de outros 

flocos previamente formados (JORDÃO e PESSÔA, 1995). 

Pensava-se que a propriedade de floculação estaria diretamente relacionada 

com a capacidade de certas bactérias em produzir gelatina. Desta forma, as bactérias 

Zoogléia ramigera, cujas colônias produzem grande massa gelatinosa, eram tidas 

como as de maior importância para o processo de formação dos flocos. Contudo, 

BRAILE e CAVALCANTE, 1975; citado em MALTA, 2001, verificaram que em meio de 

cultura, como no esgoto, inúmeras outras bactérias podem participar da formação de 

flocos. Essa observação apresentou novos conhecimentos ao assunto, mostrando que 

a floculação está relacionada com as condições de vida que as bactérias se encontram. 
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A massa bacteriana de natureza coloidal e suas atividades metabólicas é que devem 

proporcionar os fenômenos de floculação. 

A coagulação biológica que ocorre nos sistemas de tratamento biológico de 

esgoto origina o lodo, que é uma mistura de sólidos orgânicos e inorgânicos. A parte 

mineral se origina da floculação de sólidos inorgânicos em suspensão, enquanto que a 

porção orgânica é composta por uma fração de massa bacteriana viva e outros SSV 

sem atividade biológica, que se originam da floculação de sólidos orgânicos inertes do 

afluente e do decaimento das bactérias: o resíduo endógeno (MALTA, 2001). 

q Aeração 

 Nesse processo, o esgoto afluente é mantido em contato com o lodo ativado, por 

meio de aeradores, nos tanques de aeração (JORDÃO e PESSÔA, 1995), onde 

ocorrem as reações bioquímicas de remoção da matéria orgânica e, em determinadas 

condições, de nitrogênio e de fósforo. 

 Os flocos biológicos necessitam de elevados teores de oxigênio, por isso, o 

suprimento é feito por absorção forçada da atmosfera ou por injeção de ar no meio 

líquido. Os sistemas de aeração tanto introduzem oxigênio puro ou simplesmente ar 

(aeração por ar difuso) às unidades do tratamento biológico. 

 Por meio de uma aeração artificial pode-se fornecer uma quantidade suficiente 

de oxigênio que garanta a sobrevivência dos microrganismos. Além disso, esta aeração 

produz uma agitação na água que evita a deposição dos flocos na soleira dos tanques 

de aeração e, conseqüentemente, a morte dos microrganismos por falta de oxigênio. 

 A alimentação de ar deve ser de tal forma que garanta, em qualquer ponto do 

tanque, uma concentração de OD na faixa de 1,0 a 3,0 mg/L. Contudo, as condições de 

aeração devem ser ajustadas de acordo com as variações da demanda de oxigênio no 

esgoto (IMHOFF e IMHOFF, 1986).ou estado fisiológico em  

q Sedimentação 

 No decantador secundário ocorre a sedimentação e o armazenamento dos 

sólidos, permitindo que o efluente final saia clarificado. Quando o lodo ativado é 

separado da fase líquida, parte dele é descartada e a outra retorna, por bombeamento, 

ao tanque de aeração, para manter uma concentração de biomassa no mesmo, que 

garanta a eficiência do sistema. 

 O lodo descartado equivalente aos SSV produzidos diariamente, correspondente 

à reprodução das células que se alimentam do substrato e, portanto, deve ser 

descartada do sistema, para que este permaneça em equilíbrio (VON SPERLING, 

2002). O destino do lodo excedente deve ser uma unidade de tratamento específico.  
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 Os decantadores secundários exercem um papel fundamental no processo de 

lodos ativados. Nestas unidades, a biomassa é separada do líquido devido à sua 

propriedade de flocular e de sedimentar. Tal se deve à produção de uma matriz 

gelatinosa, que permite a aglutinação das bactérias, protozoários e outros 

microrganismos responsáveis pela remoção da matéria orgânica, em flocos 

macroscópicos.  

 O sucesso da operação do sistema de lodos ativados depende de uma eficiente 

separação sólido-líquido no decantador secundário, com os objetivos de: produzir um 

efluente clarificado e adensar o lodo no fundo do decantador a uma concentração 

satisfatória para a sua recirculação. A permanência do lodo nos decantadores deve ser 

a mais curta possível, pois, se isto não for possível, formam-se bolhas de nitrogênio, 

por redução, que arrastam o lodo para a superfície, podendo este ser eliminado com o 

efluente, deteriorando sua qualidade. 

q Lodo filamentoso 

 O lodo filamentoso é uma das características de sedimentação pobre, e é 

causado pelo crescimento excessivo de organismos filamentosos ou organismos que 

podem crescer na forma filamentosa sob condições adversas. De acordo com 

METCALF e EDDY, 1995, a literatura relaciona o surgimento do lodo filamentoso (i) às 

características físico-químicas do esgoto (pH, temperatura, concentração de nutrientes, 

natureza do esgoto), (ii) às limitações do projeto da estação de tratamento (capacidade 

de suprimento de ar, limitações na capacidade de bombeamento do lodo de retorno, 

curtos circuitos ou mistura inadequada) e (iii) à operação da estação (baixo OD no 

tanque de aeração, concentração insuficiente de nutrientes, carga orgânica residual 

variando extensivamente, baixa relação A/M). 

A quantidade de bactérias filamentosas presentes nos flocos de lodos ativados 

deve ser limitada para que não haja problemas relacionados com a decantação do 

lodo, ou seja, o intumescimento filamentoso. Contudo, para diagnosticar o fenômeno de 

intumescimento do lodo, além da quantificação das bactérias filamentosas, é preciso 

analisar o floco de lodo ativado. 

q Tratamento 

 A depuração biológica dos esgotos é realizada em duas fases. Na primeira, é 

oxidada uma parte dos poluentes orgânicos obtendo-se energia e, ao mesmo tempo, 

uma nova matéria celular é formada. Na segunda, as bactérias se aglomeram em 

flocos que são facilmente sedimentáveis (IMHOFF e IMHOFF, 1986). 
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 Em resumo, neste sistema o esgoto é misturado a uma parte do lodo ativado 

retirado dos decantadores finais que é recirculado sob a forma de lodo de retorno. Esta 

mistura é levada aos tanques de aeração, onde são fornecidas quantidades adequadas 

de oxigênio à atividade biológica. A mistura de lodo e esgoto permanece nos tanques 

de aeração por um tempo necessário para que ocorram as reações envolvidas na 

estabilização da matéria orgânica e para que o lodo adquira uma certa concentração e 

se mantenha sedimentável.  

 Durante a passagem repetida do lodo ativado pelo tanque de aeração, a sua 

quantidade aumenta por causa da absorção de substâncias alimentícias e da 

multiplicação dos organismos vivos. Das substâncias presentes no esgoto bruto, 

apenas 10% são consumidas biologicamente, o restante se transforma em novas 

massas de lodo (IMHOFF e IMHOFF, 1986).  

q Modalidades do processo 

Existem diversas modalidades do processo de lodos ativados, mas, neste item 

só serão enfocadas as mais utilizadas. 

Processo convencional de lodos ativados (fluxo contínuo) 
Nesta modalidade, parte da matéria orgânica (suspensa e sedimentável) é 

retirada do sistema, antes de entrar no tanque de aeração, através de um decantador 

primário. 

A idade do lodo é, normalmente, de 4 a 10 dias, a relação A/M e o tempo de 

detenção hidráulica se encontram, respectivamente, na faixa de 0,25 e 0,50 kg DBO/kg 

SSV.dia e 6 a 8 horas, no tanque de aeração. Com esta idade do lodo, a biomassa 

retirada do sistema requer ainda uma etapa de estabilização no tratamento do lodo, por 

conter um elevado teor de matéria orgânica armazenada nas suas células (VON 

SPERLING et al, 2001). 

Processo de lodos ativados por aeração prolongada (fluxo contínuo) 
Neste processo, não existem decantadores primários para reter parte da matéria 

orgânica antes de sua entrada no reator (tanque de aeração), a biomassa permanece 

no sistema por um período mais longo, recebendo a mesma carga de DBO do esgoto 

bruto, que o sistema convencional. Assim haverá menor disponibilidade de alimento 

para as bactérias. 

O volume do reator aeróbio, a quantidade de biomassa (SSV no tanque de 

aeração) e o tempo de detenção hidráulica são maiores do que no sistema 

convencional. Desta forma, a quantidade de matéria orgânica por unidade de volume 

do reator e por unidade de biomassa é pequena e, conseqüentemente, as bactérias, 

para sobreviver, passam a utilizar o próprio material celular nos processos metabólicos, 
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os quais são convertidos em gás carbônico e água, por meio da respiração. Isto 

corresponde a uma estabilização da biomassa dentro do próprio reator. 

O consumo adicional do oxigênio para a estabilização do lodo (respiração 

endógena) é significativo e pode ser maior que o consumo para metabolizar o material 

orgânico do afluente (respiração exógena). O tempo de permanência da biomassa no 

sistema é da ordem de 18 a 30 dias, daí o nome de aeração prolongada, a relação A/M 

é em torno de 0,07 a 0,15 kg DBO/kg SSV.dia no tanque de aeração e o tempo de 

detenção hidráulica é em torno de 16 a 24 horas (VON SPERLING et al, 2001). 

q Microbiologia em processos de lodos ativados 

Os organismos presentes em sistemas de lodos ativados não são, 

necessariamente, os mesmos encontrados em ambientes aquáticos, pois o processo 

possui características específicas, como: turbidez e turbulência, que são causados pelo 

material em suspensão e pela aeração. A turbulência não permite o desenvolvimento 

de organismos maiores e a turbidez do meio provoca a ausência de luz, evitando o 

desenvolvimento de algas (VAZOLLER et al, 1989). 

Entre os microrganismos, normalmente são encontrados vários tipos de 

bactérias formando a biomassa, inclusive as filamentosas, protozoários, 

micrometazoários (rotíferos e pequenos vermes) e, às vezes, fungos e leveduras. 

A presença desses organismos nos fornece um sinal do funcionamento do 

processo e análises microscópicas rotineiras são utilizadas como indicador biológico no 

controle do sistema de lodos ativados, uma vez que a natureza do processo varia com, 

por exemplo, o nível de depuração, a concentração de OD e a presença de substâncias 

tóxicas, dentro do tanque de aeração. 

Com relação ao aspecto do lodo ao microscópio, este pode ser descrito da 

seguinte forma: os flocos biológicos são constituídos por bactérias formadoras de 

flocos e pelas filamentosas. Na superfície dos flocos se fixam os protozoários sésseis, 

ciliados pedunculados ou peritriquias. Finalmente, são encontrados nos espaços entre 

os flocos, os ciliados livres natantes, os rotíferos, pequenos vermes, os flagelados e as 

amebas, sendo os dois últimos tanto encontrados entre os flocos como, 

preferencialmente, na superfície destes. Os flocos de lodos ativados também são 

constituídos por componentes não-biológicos, como partículas orgânicas e inorgânicas. 

A avaliação da microfauna presente no sistema de lodos ativados auxilia no 

controle da sedimentabilidade do lodo contido nos tanques de aeração e na avaliação 

da biomassa. Na Tabela 2.1 estão registrados os microrganismos indicadores das 

condições de depuração e a sua relação com as características do processo. 
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Tabela 2.1 – Microrganismos indicadores das condições de depuração e sua relação 

com as características do processo. 
Microrganismos Características do Processo 

Predominância de flagelados e rizópodes Lodo jovem, característico de início de operação ou idade 
do lodo baixa. 

Predominância de flagelados Deficiência de operação, má depuração e sobrecarga 
orgânica. 

Predominância de ciliados pedunculados e livres Boas condições de depuração 

Presença de Arcella (rizópode com  teca) Boa depuração 

Presença de Aspidisca costata (ciliado livre) Nitrificação 

Presença de Trachelophyllum (ciliado livre) Idade do lodo alta 

Presença de Vorticella micróstoma (ciliado pedunculado) e 

baixa concentração de ciliados livres 
Efluente de má qualidade 

Predominância de anelídeos do gênero Aelosoma Excesso de OD 

Predominância de filamentos Intumescimento do lodo ou bulking filamentoso. 

Fonte: CETESB (citado em VAZOLLÉR, 1989). 

 

2.1.2 Reatores Anaeróbios de Manta de Lodo e Fluxo Ascendente (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket – UASB) 

 
Com relação aos reatores anaeróbios de manta de lodo e fluxo ascendente, os 

tópicos apresentados nos fornecerão dados sobre a configuração, fases do tratamento 

e operação destes tipos de reatores. 

q Aspectos gerais 

Em tratamentos anaeróbios, o esgoto afluente é misturado à biomassa e então 

estabilizado dentro de reatores fechados. Nos reatores anaeróbios de fluxo ascendente 

e manta de lodo (UASB – Upflow Anaerobic Sludge Blanket), o esgoto a ser tratado é 

introduzido pelo fundo do reator, com um fluxo ascendente, e atravessa a zona de 

digestão que é formada por camadas de lodo com densidades diferentes. 

Este tipo de reator não possui qualquer material de enchimento para servir de 

suporte para a biomassa, logo, o lodo é formado a partir da imobilização dos 

microrganismos por auto-adesão e, geralmente, tem um aspecto de floco ou de grânulo 

denso suspenso, com boa sedimentabilidade e elevada atividade. 

A configuração do reator UASB permite o desenvolvimento de uma grande 

quantidade de biomassa ativa que fica retida no seu interior. Por este sistema 

apresentar um alto tempo de detenção celular, em torno de 30 dias ou mais, ele pode 

acumular cargas volumétricas elevadas em um curto tempo de detenção hidráulica, da 
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ordem de algumas horas, dependendo das condições operacionais do reator e do tipo 

de esgoto sujeito ao tratamento. 

q Tratamento 

O tratamento do esgoto ocorre quando este entra em contato com a biomassa. 

Os gases produzidos sob condições anaeróbias, principalmente o metano e o dióxido 

de carbono, juntamente com o fluxo hidráulico ascendente, provocam uma mistura 

interna, que ajuda a formar e a manter os flocos biológicos, como também promove um 

contato adequado entre o liquido e a biomassa. 

Essa característica, associada à distribuição uniforme do afluente no fundo do 

reator, é essencial para o sucesso de tratamento, pois impede o aparecimento de 

caminhos preferenciais (curtos circuitos hidráulicos ou zonas mortas) no interior do 

reator, uma vez que as camadas de lodo mais próximas ao fundo são constituídas por 

partículas mais densas e com alta concentração, por isso permanecem praticamente 

estacionárias, enquanto que as mais superiores têm maior expansão e são formadas 

por partículas menos densas (KATO et al, 1999). 

A distribuição uniforme do afluente é bastante importante quando se pretende 

tratar esgotos domésticos, pois estes apresentam baixa concentração e/ou baixa 

temperatura e nestas condições a produção do biogás é pequena para permitir uma 

mistura ideal (CHERNICHARO et al, 1999). 

No tanque do reator ocorre a sedimentação dos sólidos em suspensão 

presentes no esgoto que, devido à densidade e ao fluxo ascendente ficam retidos na 

manta de lodo. Da mesma forma ocorre a sedimentação do lodo biológico ascendente, 

portanto, é importante a instalação de um separador de fases (sólida, liquida e gasosa) 

na parte superior do tanque. 

As bolhas de gás liberadas pela manta de lodo, muitas vezes, fixam-se nas 

partículas de lodo menos densas e provocam a sua ascensão para o topo do reator. Os 

gases livres que ascendem à superfície são capturados pelo coletor de gás e o liquido, 

contendo algumas partículas residuais e sólidos biológicos, passa para uma câmara de 

sedimentação, localizada no entorno e acima do separador trifásico, onde os sólidos 

residuais mais densos são separados do liquido e retornam ao compartimento de 

digestão, enquanto que as partículas mais leves são perdidas com o efluente final. 

O retorno do lodo garante ao sistema a capacidade de reter grandes 

quantidades de biomassa com elevada atividade sem qualquer tipo de material suporte. 

Como a idade do lodo, neste tipo de sistema, é elevada, a estabilização da parte sólida 

retida ocorre no sistema e o lodo de descarte já se apresenta com alto grau de 
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estabilização, podendo ser encaminhado às unidades de desaguamento sem qualquer 

etapa prévia de digestão. 

q Partida e operação do sistema 

Para uma partida ótima dos reatores é necessário que os fatores ambientais 

sejam favoráveis aos processos anaeróbios, como, por exemplo: manter um pH entre 

6,8 e 7,2, preferencialmente, ou acima de 6,5 e a temperatura ideal para a operação 

situar-se na faixa de 30 a 35º C, quando o crescimento da maioria dos microrganismos 

anaeróbios mesofílicos é considerado ótimo. Contudo, essa faixa de temperatura 

algumas vezes não é atingida quando o tratamento é aplicado a esgotos domésticos, 

uma vez que a temperatura media dos esgotos afluentes ao sistema, dependendo da 

região brasileira, normalmente, encontra-se na faixa de 20 a 26º C (CHERNICHARO et 

al, 1999). 

Com relação aos princípios de funcionamento dos reatores UASB, 

primeiramente inocula-se o reator, com uma quantidade suficiente de lodo anaeróbio e, 

em seguida, a alimentação é feita em baixa taxa no sentido ascendente, aumentando-a 

progressivamente de acordo com o sucesso da resposta do sistema, o que vai ocorrer 

após alguns meses de operação, com o desenvolvimento de um leito de lodo bem 

concentrado, da ordem de 4 a 10% de ST, no fundo do reator. Acima do leito de lodo 

desenvolve-se uma zona de partículas menos densas e mais dispersas, com 

velocidade de sedimentação mais lenta, conhecida como manta de lodo. A 

concentração de ST nesta zona varia entre 1,5 e 3% (CHERNICHARO et al, 1999). 

Uma das etapas de conversão da matéria orgânica em subprodutos que possam 

ser removidos do sistema de tratamento é o crescimento bacteriano. Devido as baixas 

taxas de crescimento dos microrganismos anaeróbios, a produção de sólidos biológicos 

no sistema de tratamento, que representa o lodo a ser descartado periodicamente, é 

baixa e da ordem de 0,10 a 0,20 kg SST/kg DQOaplic. (CHERNICHARO et al, 1999). 

Essa característica é uma das principais vantagens dos processos anaeróbios com 

relação aos aeróbios. 

O crescimento de sólidos no reator provoca uma redução gradual na capacidade 

de armazenamento de lodo no sistema, que naturalmente é limitada pela área física do 

reator. Como conseqüência, ocorre a perda de partículas de lodo com o efluente sob a 

forma de partículas sedimentáveis, comprometendo a qualidade do efluente final 

(CAVALCANTI et al, 1999). 

A concentração de sólidos suspensos (considerados como partículas de lodo) no 

efluente final não depende apenas do limite de armazenamento de sólidos do reator e 
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sim de uma serie de outros fatores, como: a concentração e as características de 

sedimentabilidade do lodo, a altura do leito de lodo, as velocidades nas aberturas para 

o decantador, a existência de retentores de escuma no compartimento de decantação, 

a eficiência do separador de fases, as taxas de aplicação e o tempo de detenção 

hidráulica nos compartimentos de digestão e de decantação. 

Atingida a capacidade de armazenamento do reator, a produção de lodo pode 

ser gerenciada de duas maneiras, uma delas é aplicar descargas periódicas de lodo 

para evitar o surgimento de partículas sedimentáveis no efluente final, ou operar o 

reator com a quantidade máxima de lodo e aceitar o fato de que haverá a presença de 

sólidos sedimentáveis no efluente (VAN HAANDEL e LETTINGA, 1994). 

A presença de partículas de sólidos no efluente, certamente, comprometerá a 

eficiência do processo, resultando em efeitos negativos que provocarão aumentos nas 

concentrações de sólidos suspensos totais, DQO e DBO5 do efluente. Para simplificar a 

operação do sistema de tratamento é possível aplicar longos intervalos entre as 

descargas do lodo de excesso devido à baixa produção de sólidos biológicos verificada 

nos reatores UASB. 

A coleta e o descarte do lodo, normalmente, são feitos por uma serie de 

registros instalados ao longo da altura da zona de digestão e tem como objetivo 

possibilitar o monitoramento do crescimento e da qualidade da biomassa no reator, 

assim como o descarte de lodo que cresce em excesso e do material inerte que, 

eventualmente, possa acumular no fundo do reator (CHERNICHARO, 1997). 

O monitoramento contínuo da biomassa possibilitará à operação maiores ações 

de controle sobre os sólidos no sistema, como, por exemplo: identificação da altura e 

da concentração do leito de lodo, possibilitando o estabelecimento de estratégias de 

descargas (freqüência e quantidade); determinação dos pontos ideais de descarte, 

através dos resultados dos testes de atividade metanogênica específica do lodo e da 

caracterização do lodo. 

A obtenção de perfis de concentração e qualidade do lodo é importante para 

avaliar o desempenho dos reatores. Em princípio, a qualidade do efluente melhora à 

medida que a massa de lodo aumenta; entretanto, a capacidade de retenção de sólidos 

do UASB é limitada e, quando se esgota, qualquer quantidade a mais de lodo 

produzida será descartada com o efluente. A qualidade do efluente produzido pelos 

reatores UASB, em geral, não atende às exigências estabelecidas pela legislação 

ambiental. 
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Segundo CHERNICHARO (1997), o tratamento anaeróbio com o uso de reatores 

de manta de lodo apresenta inúmeras vantagens quando comparados aos processos 

aeróbios convencionais, notadamente quando aplicado em regiões de clima quente. 

Nessas situações, pode-se esperar um sistema com as seguintes características 

principais: 

§ sistema compacto; 

§ baixo custo de implantação e operação; 

§ baixa produção de lodo; 

§ baixo consumo de energia (apenas na elevatória de chegada, se necessário); 

§ satisfatória remoção de DBO/DQO, da ordem de 65 a 75%; 

§ possibilidade de rápido reinicio, mesmo após longos períodos de paralisação; 

§ elevada concentração de lodo excedente; 

§ lodo com boa capacidade de desidratação; 

Embora os reatores UASB apresentem inúmeras vantagens, algumas 

desvantagens ainda são atribuídas aos mesmos, como: 

§ possibilidade de emanação de maus odores; 

§ baixa capacidade de tolerar cargas tóxicas; 

§ partida do sistema lenta (4 a 6 meses), quando não são usados inóculos; 

§ necessidade de uma etapa de pós-tratamento para o elfuente. 

 

2.2 PRODUÇÃO DE LODOS 

 

Os diferentes sistemas de tratamento de esgotos e seus respectivos estágios 

geram lodos com características e quantidades variáveis (ANDREOLI et al, 1999). Em 

geral, os subprodutos sólidos gerados no tratamento de esgotos são os seguintes: 

escuma, sólidos grosseiros, areia, lodos primário, secundário e químico, caso haja uma 

etapa físico-química no tratamento (VON SPERLING e GONÇALVES, 2001). 

No processo de produção do lodo, junto com as partículas minerais e a matéria 

orgânica, também precipitam, diretamente ou adsorvidos a partículas maiores, 

elementos traço com potencial tóxico e diferentes agentes patogênicos como ovos de 

helmintos, cistos de protozoários e colônias de bactérias (ANDREOLI et al, 1999). 

A quantidade e a qualidade do lodo produzido por uma estação de tratamento de 

esgotos depende da vazão de esgoto tratado, das características do esgoto, do tipo de 

tratamento e da operação da estação de tratamento (FERREIRA et al, 1999). 
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Os sistemas que recebem o esgoto bruto em decantadores primários geram o 

lodo primário que é composto pelos sólidos sedimentáveis do esgoto bruto. Se ele ficar 

retido por muito tempo nos decantadores primários, sob temperaturas elevadas, pode 

exalar odores fortes. 

Em geral, os decantadores primários produzem de 2500 a 3500 litros de lodo por 

milhão de litros de esgoto tratado, removidos por gravidade, com 3 a 7% de sólidos e 

contendo 60 a 80% de matéria orgânica (ANDREOLI et al, 1999). 

Na etapa biológica do tratamento tem-se o chamado lodo biológico ou lodo 

secundário. Este lodo é a própria biomassa que cresceu às custas do alimento 

fornecido pelo esgoto afluente (VON SPERLING e GONÇALVES, 2001). Os 

tratamentos secundários promovem o incremento da atividade microbiana aeróbia e/ou 

anaeróbia, de forma a converter os sólidos dissolvidos em sólidos suspensos 

(biomassa bacteriana) e reduzir o conteúdo da matéria orgânica pela sua respiração. 

Posteriormente, a biomassa microbiana é precipitada junto com outras partículas 

produzindo o lodo secundário. 

Os processos aeróbios produzem de 15 a 20 mil litros de lodo por milhão de 

litros de esgoto tratado, com 0,5 a 2% de sólidos contendo 50 a 60% de matéria 

orgânica (OUTWATER, 1994; citado em ANDREOLI et al, 1999). 

Os processos anaeróbios, em geral, produzem quantidades menores de lodo 

(ANDREOLI et al, 1999). Segundo VAN HAANDEL e LETTINGA (1994), nos sistemas 

anaeróbios pode-se esperar uma produção de lodo da ordem de 0,10 g SSV/g DQO, 

enquanto que nos sistemas aeróbios esta relação é de, no mínimo, 0,20 g SSV/g DQO. 

O lodo químico só é produzido em estações que explicitamente incorporam uma 

etapa físico-química de tratamento da fase líquida e é resultante de precipitação 

química com sais metálicos ou com cal. O odor que possa vir ocorrer é provocado 

apenas pelo uso da cal como coagulante (VON SPERLING e GONÇALVES, 2001). 

Todos os sistemas biológicos de tratamento de esgotos produzem lodo de 

excesso, o qual é representado pelos sólidos acumulados no sistema de tratamento 

que devem ser descartados com uma determinada freqüência. Esse lodo é uma 

mistura de sólidos inorgânicos e orgânicos. O lodo inorgânico é originado através da 

floculação dos sólidos inorgânicos em suspensão. O lodo orgânico é composto por uma 

fração de massa bacteriana e outra sem atividade biológica, que vem da floculação dos 

sólidos orgânicos inertes no afluente e do decaimento das bactérias: o resíduo 

endógeno. 
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2.3 TIPOS DE LODOS 

 
Os sólidos extraídos das estações depuradoras incluem areia, lixo e lodo, sendo 

que o lodo é o subproduto do tratamento de esgoto de maior volume, e seu 

processamento e destino final talvez seja o problema mais complexo no campo do 

tratamento de águas residuárias e podem se apresentar da seguinte forma: 

§ Lodo bruto – é proveniente do tratamento primário do esgoto e obtido por 

sedimentação ou flotação; possui uma coloração acinzentada, é pegajoso, de odor 

desagradável e pode decompor-se facilmente (FERREIRA et al, 1999). 

§ Lodo digerido – é aquele que passou por um processo de estabilização biológica 

em biodigestores anaeróbios ou aeróbios, com redução de SSV superior a 40%. 

Quando bem digerido tanto o lodo aeróbio como o anaeróbio, não possuem odor 

ofensivo (FERREIRA et al, 1999). 

§ Lodo aeróbio não estabilizado – compreende a biomassa de microrganismos 

aeróbios gerada a partir da remoção da matéria orgânica contida nos esgotos. Esta 

biomassa, por estar em constante crescimento, precisa ser retirada do sistema para 

que este permaneça em equilíbrio; se o tempo de permanência dos sólidos 

biológicos no sistema for baixo, estes serão descartados com um alto teor de 

matéria orgânica, necessitando, desta forma de uma etapa posterior de digestão, 

caso contrário, haverá problemas relacionados a maus odores durante o tratamento 

e disposição final do lodo excedente, por causa da decomposição anaeróbia da 

matéria orgânica em condições descontroladas. Este tipo de lodo tem origem nos 

sistemas de lodos ativados convencional e em reatores aeróbios com biofilmes – 

alta carga (VON SPERLING e GONÇALVES, 2001). 

§ Lodo aeróbio estabilizado – este tipo de lodo é gerado da mesma forma que o 

anterior; no entanto, nos sistemas de baixa carga a disponibilidade de alimento é 

menor e a biomassa permanece mais tempo no sistema, desta forma, as condições 

de respiração endógena prevalecem e, como conseqüência, a biomassa utiliza suas 

próprias reservas de matéria orgânica da decomposição do protoplasma celular, 

resultando em um lodo excedente com um menor teor de matéria orgânica e maior 

quantidade de sólidos inorgânicos, não havendo necessidade de uma etapa 

posterior de digestão. A origem deste biossólido está nos sistemas de lodos 

ativados – aeração prolongada e nos reatores aeróbios com biofilmes – baixa carga 

(ON SPERLING e GONÇALVES, 2001). 
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§ Lodo anaeróbio estabilizado – a biomassa anaeróbia também é gerada às custas da 

remoção da matéria orgânica, em condições anaeróbias. Em reatores anaeróbios e 

no fundo de lagoas de estabilização, normalmente o lodo fica retido por um longo 

período de tempo, no decorrer do qual ocorre a digestão anaeróbia do próprio 

material celular. Este lodo não requer uma etapa de digestão posterior. 

§ Lodo misto – em alguns sistemas de tratamento, os lodos de excesso primário e 

secundário são encaminhados juntos para o tratamento, o lodo resultante dessa 

mistura passa a ser chamado de lodo misto (VON SPERLING e GONÇALVES, 

2001). 

§ Lodo químico – só é produzido em estações de tratamento onde se tem uma etapa 

físico-química do tratamento da fase líquida (VON SPERLING e GONÇALVES, 

2001). 

 

2.4 CONTAMINANTES DO LODO 

 

Alguns componentes das águas residuárias, ao passarem pelo sistema de 

tratamento, concentram-se em proporções variáveis no lodo. Destes componentes, uns 

conferem características fertilizantes ao lodo e outros, pelo seu risco sanitário e 

ambiental, são indesejáveis. 

Os lodos são, em geral, ricos em matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e 

micronutrientes, o que possibilita o seu uso na agricultura, como fertilizante, desde que 

devidamente avaliados e equacionados os riscos potenciais definidos pelos elementos 

traço, agentes patogênicos e pelo nível de estabilização do material, que pode 

ocasionar problemas de odor e a conseqüente atração de vetores (ANDREOLI et al, 

1999). 

Os componentes indesejáveis do lodo podem ser genericamente agrupados em: 

metais pesados, poluentes orgânicos variados e microrganismos patogênicos (SILVA et 

al, 2001). 

 

2.4.1 Metais Pesados 

Uma das principais limitações que impossibilita a utilização do lodo em áreas 

agrícolas se refere a elevadas concentrações de metais pesados no lodo (FERREIRA 

et al, 1999). 

Sob o ponto de vista ambiental, um metal pesado pode ser qualquer metal que, 

em determinadas concentrações e tempo de exposição, ofereça risco à saúde humana 
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e ao meio ambiente. Os elementos químicos enquadrados neste conceito são: Ag, As, 

B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, La, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sc, Se, Sn, 

Sr, Tc, Ti, V, Y, Zn e Zr. Alguns destes elementos são encontrados na natureza em 

concentrações inferiores àquelas consideradas tóxicas para os organismos vivos 

(SILVA, et al, 2001). 

Dentre eles, os elementos As, Co, Cr, Cu, Fe, Se e Zn são essenciais aos 

organismos em certas quantidades, enquanto outros não desempenham qualquer 

função no metabolismo, sendo tóxicos às plantas e aos animais (SILVA et al, 2001). Os 

principais elementos que oferecem riscos são: As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Mo, Pb, Se, Zn e 

Co (MIYAZAWA et al, 2001). 

Os elementos como: Zn, Mg, Co e Fe são os chamados micronutrientes. Eles 

são necessários aos organismos em quantidade reduzida. Já os elementos como: Pb, 

Hg e Cd são metais que não existem naturalmente em nenhum organismo, nem 

desempenham funções nutricionais ou bioquímicas em microrganismos, plantas e 

animais, sendo prejudiciais em qualquer concentração. 

Segundo FERREIRA et al (1999), os metais pesados são componentes naturais 

no meio ambiente e sua presença no lodo pode ter três origens: 

§ Rejeitos domésticos – canalizações, fezes e águas de lavagens industriais contêm 

alguns metais. 

§ Águas pluviais – as águas de escorrimento de superfícies metálicas ou das ruas 

carregam resíduos de metais dispersos na fumaça dos veículos. 

§ Efluentes industriais – são a principal fonte de metais no esgoto, contribuindo com 

certos tipos específicos de cátions de acordo com a atividade da indústria. 

Os incineradores de lixo urbano e industrial são outra fonte importante. Os metais 

pesados não podem ser destruídos e são altamente reativos do ponto de vista 

ambiental, o que explica a dificuldade de encontrá-los em estado puro na natureza. 

Embora os metais pesados de um modo geral possam vir a ser tóxicos às 

plantas e aos animais nas concentrações reduzidas em que normalmente são 

encontrados nos esgotos domésticos, não há notícias de problemas de toxidez crônica 

na disposição dos mesmos (SILVA et al, 2001). 

O lodo das estações de tratamento que recebem apenas efluentes domésticos 

contém uma pequena quantidade de metais pesados provenientes da própria natureza 

dos resíduos e das canalizações (FERREIRA et al, 1999). Por outro lado, o mesmo não 

pode ser dito com relação à disposição dos efluentes industriais e, principalmente, de 

lodos, já que eles são as principais fontes de metais pesados (SILVA et al, 2001). 
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O risco representado pelos metais pesados está associado à sua concentração, 

esta pode ser bastante elevada no lodo e sua disponibilidade ser influenciada por 

reações de adsorção, complexação, precipitação, oxidação e redução. A concentração 

de metais pesados no lodo é muito variável de local para local. 

O lodo de esgoto, além de metais pesados, pode conter matérias orgânicas e 

nutrientes essenciais para as plantas, tais como: N, P, K, Ca, Mg e S, em formas 

metálicas livres e de óxidos, hidróxidos, carbonatos, sulfetos e complexos orgânicos. 

Estes compostos sofrem reações químicas e biológicas no solo que alteram sua 

solubilidade e mobilidade e, conseqüentemente, a disponibilidade e toxidade para as 

plantas (MIYAZAWA et al, 2001) 

De acordo com SILVA, 2001, na ETE Mangueira, em Recife – PE, foram 

encontrados teores de Fe, Ca, Mg, Cu, Zn, Cr, Ni e Pb entre 15,6 e 43,9 mg/kg de MS, 

17,7 e 35,6 mg/kg de MS, 2,31 e 5,96 mg/kg de MS, 44,6 e 87,4 mg/kg de MS, 273,4 e 

587,2 mg/kg de MS, 36,8 e 83,3 mg/kg de MS, 10,8 e 33 mg/kg de MS e 32,1 e 36 

mg/kg de MS, respectivamente.  

 
2.4.2 Microrganismos Patogênicos 

Os microrganismos encontrados no lodo podem ser saprófitos, comensais, 

simbiontes ou parasitas, sendo esta última categoria patogênica e capaz de causar 

doenças ao homem e animais. Dentre os organismos patogênicos, cinco grupos podem 

estar presentes no lodo, são eles: os helmintos, os protozoários, os fungos, os vírus e 

as bactérias. As suas origens podem ser de procedência humana ou animal (SILVA et 

al, 2001). 

Em si tratando de organismos patogênicos, os helmintos despertam um grande 

interesse, isto porque o ambiente encontrado nos processos de tratamento de esgotos 

é propício ao embrionamento de seus ovos. Alguns gêneros como Ascaris, Toxocara e 

Tricuris são extremamente resistentes a ampla variedade de condições físicas e 

químicas, sendo capazes de sobreviver por vários anos no solo. Dentre as bactérias 

entéricas patogênicas encontradas no esgoto, a Salmonella spp. e a Shigella spp. 

representam o maior risco de infecção para humanos, já que estas são mais 

encontradas em esgotos domésticos (ANDREOLI et al, 2003). 

Resultados obtidos por Gasi,1991; citado em ANDRAUS et al, 2001, mostram 

que em média o lodo de descarte de reatores UASB operando com esgoto doméstico 

bruto contém uma densidade de coliformes fecais de 6,5 x 106 NMP/100mL. Silva, 

1993; citado em ANDRAUS et al, 2001, afirma que esta concentração é da ordem de 
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3,0 x 107 NMP/100mL e FERNANDES et al, 1996; citado em ANDRAUS et al, 2001, diz 

que o índice de coliformes fecais é de 7,95 x 106 NMP/100mL em lodos de descarte 

dos reatores UASB. 

A quantidade de patógenos presentes no lodo não é estática e pode variar em 

função do tempo (mês, ano ou estação do ano), da amostragem feita e de outros 

aspectos como: condições sócio-econômicas da população, região geográfica e do tipo 

de tratamento a que o esgoto e o lodo foram submetidos. 

O conhecimento dos agentes patogênicos, da sua viabilidade e de sua 

sobrevivência no lodo permite avaliar o potencial de risco de infecção que as pessoas 

expostas ao lodo podem sofrer. 

 

2.5 TRATAMENTO DE LODOS DE ESGOTO 

 

O tratamento do lodo de esgoto pode ser feito a partir das etapas que serão 

apresentadas nesta seção. 

 

2.5.1 Adensamento 

O adensamento é um processo de remoção de umidade que visa a redução do 

volume da massa de lodo, facilitando, com isto, a realização das etapas subseqüentes 

do tratamento. O adensamento é mais usado nos processos de tratamento primário, 

lodos ativados e filtros anaeróbios percoladores, tendo importantes implicações no 

dimensionamento e na operação dos digestores (GONÇALVES, et al, 2001). Os 

principais processos utilizados para o adensamento do lodo são: 

q Adensadores por gravidade 

Este tipo de processo é freqüentemente usado para lodos primários, mistos 

(primário + lodo ativado; primário + lodo de reator anaeróbio com biofilme) e menos 

usado para lodos ativados, por causa do reduzido incremento no teor de sólidos. 

Para o lodo primário, o teor de sólidos fica na faixa de 4 a 10%; em lodos mistos 

(primário + lodo ativado), esta faixa é de 2 a 6%, e nos lodos mistos (primário + lodo de 

reator biológico) é de 4 a 8% (JORDÃO e PESSOA, 1995). 

q Flotadores por ar dissolvido: 

A flotação é uma operação unitária para separar as partículas sólidas ou líquidas 

da fase líquida. A separação é obtida através da introdução de bolhas de ar finamente 

divididas na fase líquida. Recomenda-se o uso de flotadores para o lodo de descarte 

originado nos processos de lodos ativados; os resultados obtidos são superiores aos 
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do adensador por gravidade. Não são muito usados para lodos mistos (primário + lodo 

ativado) porque os resultados são similares aos dos adensadores por gravidade. O teor 

de sólidos neste processo pode atingir valores entre 3 a 6%, para o lodo ativado 

(JORDÃO e PESSOA, 1995). 

q Centrífugas: 

As centrífugas são utilizadas tanto para o adensamento quanto para o 

desaguamento do lodo. Para o adensamento do lodo recomenda-se a sua utilização 

somente para o lodo biológico de descarte. O adensamento por centrifugação envolve 

a sedimentação das partículas de lodo sob influência da força centrífuga. O teor de 

sólidos na torta pode atingir valores entre 20 e 30% (FERREIRA et al, 1999). 

 

2.5.2 Estabilização 

A estabilização é indicada para remover a matéria orgânica, visando a 

diminuição dos inconvenientes causados pelos maus odores no tratamento e no 

manuseio do lodo. O lodo estabilizado é aquele transformado, através de agentes 

químicos, físicos ou biológicos, em um produto inócuo, de modo que a maior parte da 

matéria putrescível do lodo seja destruída ou tornada inativa. 

Os processos de estabilização podem ser divididos em: 

§ Estabilização Biológica, que utiliza bactérias específicas para promover a 

estabilização da fração biodegradável da matéria orgânica. Este processo 

compreende a digestão anaeróbia e a digestão aeróbia. 

§ Estabilização Química, que é atingida mediante a oxidação química da matéria 

orgânica, através da adição de produtos químicos. 

§ Estabilização Térmica, que é obtida através da adição de calor sobre a fração volátil 

em recipientes hermeticamente fechados. 

 

2.5.3 Condicionamento 

É uma etapa de preparação para a desidratação. Isto é feito através da adição 

de produtos químicos para aumentar a capacidade do lodo de desidratar e melhorar a 

captura de sólidos nos sistemas de desidratação do lodo. 

O condicionamento pode ser realizado através da utilização de produtos 

químicos inorgânicos, de produtos químicos orgânicos ou de tratamento térmico 

(GONÇALVES et al, 2001). 
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O principal objetivo do condicionamento é aumentar o tamanho das partículas do 

lodo, envolvendo as pequenas partículas em agregados de partículas maiores. Isto é 

realizado através de uma etapa de coagulação seguida por outra de floculação. 

Os produtos químicos inorgânicos que são usados normalmente no 

condicionamento químico são: a cal e o cloreto férrico. Cloreto ferroso, sulfato ferroso e 

sulfato de alumínio também são usados, embora com freqüências menores 

(GONÇALVES et al, 2001). 

 

2.5.4 Desaguamento 

Tem o objetivo de remover a umidade e, com isso, reduzir o volume do lodo, 

produzindo um material com comportamento mecânico próximo ao dos sólidos. Este 

processo pode ser realizado por meios naturais ou mecânicos. Os meios naturais usam 

a evaporação e a percolação como principais mecanismos de remoção da água. Os 

meios mecânicos são baseados em mecanismos, tais como a filtração, a compactação 

ou a centrifugação, para acelerar o desaguamento (GONÇALVES et al, 2001). 

Os principais processos utilizados para a desidratação de lodos são os 

seguintes: 

§ Processos Mecânicos: centrífugas, filtros prensa, filtros a vácuo e prensas 

desaguadoras. 

§ Processos Naturais: lagoas de lodos e leitos de secagem. 

Diversas variáveis influenciam a seleção de um processo de desaguamento, 

porém o tipo de lodo e a área disponível são os mais importantes. Para ETE’s de 

pequeno porte e localizadas em regiões onde não há restrições quanto à área, 

processos naturais como os leitos de secagem são considerados a melhor alternativa. 

Da mesma forma, ETE’s de médio e grande porte situadas em regiões metropolitanas 

usam o desaguamento mecânico. 

q Centrífugas 

As centrífugas separam as fases sólida e líquida por diferença da força 

centrífuga. O produto final é removido do processo após esta última etapa de 

desaguamento. O teor de sólidos, neste processo, chega à cerca de 25 a 35% 

(JORDÃO e PESSOA, 1995). 

q Filtros prensa 

Os filtros prensa são constituídos de placas entre as quais se prendem os panos 

filtrantes; estes equipamentos operam em batelada, o que exige a intervenção de 

operadores treinados, e que têm como característica principal seu alto grau de 
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confiabilidade. É comum obter-se um teor de sólidos da ordem de 35%, podendo 

apresentar faixa típica entre 25 e 50% de teor de sólidos (JORDÃO e PESSOA, 1995). 

q Filtros a vácuo 

Do ponto de vista prático, um filtro a vácuo consiste em um tambor cilíndrico 

rotatório, instalado parcialmente submerso em um tanque com lodo condicionado, no 

qual o lodo é aspirado de fora para dentro e fica retido em um pano.  

Os meios filtrantes devem ser selecionados de acordo com as características do 

lodo a ser filtrado, os mais comuns são constituídos por fibras sintéticas, nylon, teflon, 

polipropileno e dacron ou malhas de aço inoxidável finamente trançadas. O melhor 

desempenho de um filtro a vácuo é conseguido utilizando-se lodos com teor de ST em 

torno de 8 a 10%. O teor de sólidos alcançado nesse processo é de 15% para lodo 

ativado e 30% para lodo doméstico seco ou digerido (IMHOFF e IMHOFF, 1986). 

q Prensas desaguadoras 

O material produzido por tipo de equipamento, comparando com os filtros 

prensa, para um mesmo tipo de lodo, é mais úmido (GONÇALVES et al, 2001). O teor 

de sólidos da torta seca obtida com a utilização deste tipo de equipamento chega a 

cerca de 15 a 25% (JORDÃO e PESSOA, 1995). 

q Secagem térmica 

O processo de secagem térmica é uma das mais eficientes e flexíveis formas de 

redução do teor de umidade do material oriundo do desaguamento de lodos orgânicos 

domésticos e industriais disponíveis atualmente. Pode ser utilizado em diferentes tipos 

de lodo, primário ou digerido, sendo recomendável um teor de sólidos na alimentação 

entre 15 e 30%, obtido através do desaguamento mecânico (GONÇALVES et al, 2001). 

A secagem térmica é uma operação realizada através da aplicação de calor para 

a remoção da umidade do lodo, em um ambiente hermeticamente fechado, por 

processo de evaporação. 

O resultado é um produto com elevado teor de sólidos, em torno de 90 a 95%, 

significativa concentração de nitrogênio e livre de patogênicos. 

q Lagoas de lodo 

O processo de tratamento em lagoas de lodo tem finalidade e funcionamento 

similares aos leitos de secagem, contudo com dimensionamento, operação e detalhes 

construtivos diferenciados. No entanto o lodo é disposto em camadas de 3 a 4 vezes 

superiores as camadas do leito de secagem e acumulado por períodos de tempo 

prolongado de 3 a 5 anos (JORDÃO e PESSOA, 1995). 
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O desaguamento ocorre através de três meios: drenagem, evaporação e 

transpiração. O lodo é removido mecanicamente, geralmente com um conteúdo de 

sólidos de cerca de 20% (IMHOFF e IMHOFF, 1986).  

q Leitos de secagem 

Os leitos de secagem são um dos métodos mais antigos usados para o 

desaguamento do lodo. São unidades geralmente retangulares onde se processam a 

redução da umidade associada à drenagem e à evaporação da água liberada durante o 

período exposto à secagem. 

Eles são aplicados para desaguar lodos já estabilizados, como por exemplo, 

lodo digerido anaerobiamente. Os leitos de secagem podem ser instalados ao ar livre 

ou cobertos contra a influência das chuvas. A umidade atinge valores de 70% 

(JORDÃO e PESSOA, 1995). 

 

2.5.5 Higienização 

A origem da contaminação microbiológica do lodo é, principalmente, o material 

fecal contido no esgoto, portanto dependente das características epidemiológicas da 

população que vive no local onde os efluentes são lançados na rede coletora de 

esgotos (ANDREOLI, et al, 2003). No tratamento dos esgotos, durante o processo de 

sedimentação, grande parte dos organismos existentes no esgoto co-precita junto com 

as partículas orgânicas, concentrando-se no lodo (ILHENFELD et al, 1999). 

A higienização tem como objetivo eliminar ou reduzir a densidade de organismos 

patogênicos e se torna necessária quando o destino final do lodo é a reciclagem 

agrícola sem restrições, o qual deve, necessariamente, estar condicionado a regras 

que definam as exigências de qualidade do material a ser reciclado e aos cuidados 

exigidos para a estabilização, desinfecção e normas de utilização que incluam as 

restrições de uso. É importante ressaltar que este processo não é uma desinfecção, 

uma vez que não são desativados totalmente todos os microrganismos patogênicos 

presentes no lodo (PINTO, 2001). 

O nível de redução da patogenicidade do lodo deve encontrar-se de acordo com 

as exigências estabelecidas para cada uso destinado ao lodo, ou seja, o lodo 

higienizado ao ser disposto no solo, não deve causar riscos à saúde da população, aos 

trabalhadores que vão manuseá-lo e/ou causar impactos negativos ao meio ambiente.  

O uso do lodo de esgoto na agricultura deve considerar alternativas de 

desinfecção como forma de tratamento, para reduzir a quantidade de agentes 
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patogênicos e correlacionar restrições de utilização segundo a qualidade alcançada, a 

fim de permitir que as condições do meio garantam o uso seguro deste material. 

Os processos de higienização combinam mecanismos térmicos, químicos e/ou 

biológicos para reduzir a ação dos organismos patogênicos. Os mecanismos de via 

térmica combinam duas variáveis de controle, que estão relacionadas com o tempo de 

permanência do lodo a uma dada temperatura; estas variáveis agem em conjunto para 

atingir a qualidade microbiológica para aplicação irrestrita (PINTO, 2001). 

Os mecanismos de higienização através de via química usam um produto 

alcalino para elevar o pH do lodo até valores próximos ou igual a 12 por um período 

mínimo de 72 horas, produzindo um ambiente inóspito para a sobrevivência dos 

mesmos (PINTO, 2001). 

No mecanismo biológico, uma das alternativas mais usadas é a vermicultura, 

que é um processo onde os resíduos orgânicos são ingeridos por uma variedade de 

minhocas detritívoras e depois são excretados, produzindo um húmus de boa 

assimilação pelos vegetais e de grande valor agronômico. Com a ingestão da matéria 

orgânica, os microrganismos patogênicos também são ingeridos e, através da atividade 

gástrica dessas minhocas, eles se tornam inativos (PINTO, 2001). 

Os principais processos de desinfecção para o lodo de esgoto são a 

compostagem, que decompõe e/ou transforma a matéria orgânica por meio da ação de 

microrganismos e da temperatura; a caleação, que associa a ação de altos valores de 

pH ao calor gerado pelas reações químicas de hidratação da cal; a secagem, que 

reduz os patógenos pela exposição aos raios solares ou ao calor; no caso da 

desidratação pelo uso do calor; o uso da radiação gama, que usa os raios beta e gama 

para tornar inativos microrganismos patogênicos, através da sua ação nas estruturas 

coloidais celulares, e a pasteurização que envolve o aquecimento do lodo a 70º C por 

30 minutos, seguido de uma rápida refrigeração a 4º C. 

A compostagem e a caleação apresentam um inconveniente relacionado ao 

aumento da quantidade ou volume final do produto, pois os dois processos de 

higienização implicam a mistura de outros resíduos com o lodo a ser disposto. A 

secagem térmica é considerada o principal processo, por aliar alta eficiência de 

higienização com a redução do volume inicial do lodo provocada pela perda de água. 
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2.6 ALTERNATIVAS DE DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Existem várias alternativas de disposição final do lodo, no entanto, as mais 

comuns envolvem a disposição em aterros sanitários exclusivos, landfarming, 

incineração e a reciclagem agrícola. A disposição oceânica não está sendo mais 

utilizada em muitos países e a partir de 2005 será uma prática totalmente proibida 

(FERREIRA et al, 1999). 

Do ponto de vista sustentável, a eliminação final do lodo através da incineração, 

do uso de landfarming ou pela disposição em aterros sanitários é empregada apenas 

quando sua valorização é impossível, seja porque o lodo apresenta contaminações ou 

então quando nas áreas próximas às estações não existem solos adequados ou 

disponíveis (FERNANDES et al, 2001). 

 

2.6.1 Aterro Sanitário 

É uma alternativa que requer estudos ambientais antes de sua implantação e 

necessita da instalação de dispositivos de controle ambiental, pois os líquidos 

produzidos nos aterros, conseqüência do excesso de água contido nos lodos ou da 

infiltração das águas de chuva podem atingir o lençol freático e contaminá-lo com 

metais pesados e poluentes de origem orgânica, por exemplo. Para que isto não 

ocorra, as células que recebem o lodo devem ser previamente impermeabilizadas. 

O lodo é disposto em células e, logo após, coberto com uma camada de terra. A 

ausência de oxigênio provoca uma degradação anaeróbia da matéria orgânica e 

produção de metano. Os gases resultantes da biodegradação devem ser drenados 

dentro do aterro e depois queimados ou liberados na atmosfera (FERREIRA, et al, 

1999). 

A exigência de áreas para o aterro é muito grande. Por exemplo, uma cidade 

gerando 25 t/dia de lodo em base seca (300.000 – 500.000 habitantes), dependendo da 

tecnologia utilizada no aterro, necessitará de 2 a 20 ha/ano para dispor seu lodo 

(FERREIRA, et al, 1999). 

 

2.6.2 Landfarming 

O objetivo deste sistema é a biodegradação do lodo pelos microrganismos 

presentes no perfil arável do solo e a retenção de metais na sua camada superficial. 

Assim, o solo passa a se comportar como um suporte para a atividade biológica, 
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retenção de metais, local de exposição ao sol e reações de bioxidação, o que 

provocará a degradação da matéria orgânica. 

As doses de lodo aplicadas ao solo variam de 60 a 70 t/ano em base seca para 

áreas que não tem impermeabilização na camada inferior e de 300 a 600 t/ano quando 

são usados terrenos com impermeabilização da camada de solo a 60 – 80 cm de 

profundidade (FERREIRA et al, 1999). 

É uma alternativa de baixo custo se for instalada e monitorada adequadamente e 

é considerada boa em casos de emergência. Neste processo, os nutrientes presentes 

no lodo não são reciclados, existe apenas uma preocupação em degradar a matéria 

orgânica no solo. 

 

2.6.3 Incineração 

É um processo que implica na destruição das substâncias orgânicas presentes 

no lodo através da combustão via oxidação e tem o objetivo de tornar menos volumoso 

e menos tóxico o lodo, pois toda a matéria orgânica é destruída, incluindo os 

organismos patogênicos. O volume de cinza residual é normalmente inferior a 4% do 

volume de lodo desaguado alimentado ao incinerador (LUDUVICE e FERNANDES, 

2001). 

É uma alternativa que requer custos elevados por tonelada de lodo e problemas 

secundários de poluição atmosférica por causa dos gases liberados na queima do lodo. 

Os cuidados operacionais são sofisticados, assim este sistema mostra-se mais 

adequado a grandes centros ou em situações onde a reciclagem agrícola do lodo não é 

o destino final mais conveniente (FERREIRA et al, 1999). 

 
2.6.4 Reciclagem Agrícola 

É a solução ambientalmente mais correta para o destino final do lodo, pois 

favorece a retorno de nutrientes ao solo, colaborando para o fechamento do ciclo dos 

elementos. Contudo, a reciclagem agrícola deve estar condicionada a regras e normas 

de utilização que incluam as restrições de uso e que definam as exigências de 

qualidade do material a ser reciclado, após este ser submetido a um processo de 

estabilização ou desinfecção. 

Em paises como o Brasil, esta alternativa apresenta-se bastante promissora, já 

que se faz necessária à reposição do estoque de matéria orgânica dos solos devido ao 

intenso intemperismo das nossas condições climáticas (FERREIRA et al, 1999). 
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2.6.5 Recuperação de Áreas Degradadas 

A adição do lodo de esgoto em áreas degradadas apresenta uma série de 

características que favorecem a recuperação e o aparecimento da vegetação em solos 

onde há falta de matéria orgânica e de nutrientes. 

O lodo, por ser fonte de matéria orgânica, possibilita o estabelecimento de uma 

estrutura de solo que promove uma melhor circulação do ar e da água, facilitando a 

proliferação da microflora do solo, liberando nutrientes essenciais à vegetação e aos 

microrganismos. Todos estes fatores tornam o solo mais apto a fixação de plantas, 

acelerando o processo de recuperação das áreas degradadas. A prática do uso de 

lodos para este fim apresenta-se como uma alternativa adequada de disposição final 

do lodo de esgoto (FERREIRA et al, 1999). 

 

2.7 ESCOLHA DA TECNOLOGIA DO PROCESSAMENTO E DESTINO FINAL DO 
LODO 

 

A tecnologia do tratamento do lodo deve ser escolhida em função do tipo, 

tamanho e localização da estação de tratamento de esgotos, assim como deve estar 

relacionado com o destino final pretendido para o biossólido (FERNANDES, et al, 

2001). Desta forma, podem ser aplicados os seguintes exemplos de gerenciamento do 

lodo: 

§ No caso da disposição do lodo liquido no solo consideram-se os seguintes 

aspectos: a estação de tratamento de esgotos deve estar próxima às áreas 

agrícolas e não produzir um volume total de lodo muito alto, assim, este pode ser 

preparado para a reciclagem agrícola utilizando-se como etapas de tratamento o 

adensamento, a estabilização e a higienização, dispensando-se a fase de 

desidratação. 

§ Se o destino final do lodo não for a reciclagem agrícola, mas pretende-se incinerá-lo 

ou dispô-lo em aterros sanitários, a etapa de estabilização pode ser dispensada, já 

que a incineração elimina a matéria orgânica, incluindo os organismos patogênicos 

e dentro das células do aterro sanitário ocorre uma degradação anaeróbia da 

matéria orgânica. 

§ O condicionamento é uma preparação do lodo para a etapa de desidratação e 

consiste na adição de produtos químicos, como: coagulantes e polieletrólitos, para 

melhorar a captura dos sólidos nos processos de desidratação (FERNANDES et al, 

2001). Em alguns casos, dependendo das condições locais, esta fase do tratamento 
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não se justifica, como, por exemplo, a desidratação em leitos de secagem, os quais 

são muito utilizados em regiões de clima quente. Quando é necessário aplicar o 

condicionamento ao lodo, a escolha do produto químico a ser utilizado, assim como 

a sua dosagem, dependerá do tipo de lodo a ser processado. 

§ Algumas alternativas de destino final requerem lodo com uma faixa bem definida de 

sólidos. Na secagem térmica ou incineração, o lodo deve apresentar no mínimo 

35% de sólidos, todavia, a eficiência deste processo aumenta quanto maior for a 

concentração de matéria seca. Em se tratando da compostagem, geralmente o teor 

ideal de sólidos se encontra na faixa de 15 a 20% e vai depender do resíduo 

estruturante utilizado (FERNANDES et al, 2001). Lodos desidratados com alto teor 

de sólidos, como aqueles produzidos em leitos de secagem, não são muito 

adequados para a compostagem, pois neste tipo de tratamento são usados 

resíduos estruturantes como: serragem de madeira, restos triturados de podas de 

árvores, dentre outros, para equilibrar a relação C:N. As misturas dos resíduos na 

compostagem devem apresentar uma umidade entre 55 e 65%. A desidratação do 

lodo tem um importante papel nos custos de transporte e destino final do lodo e, 

como o comportamento do lodo varia com o teor de umidade, esta também vai 

influenciar, de maneira decisiva, o manuseio do lodo (FERNANDES et al, 2001). 

§ Quando o destino final do lodo for a reciclagem agrícola, faz-se necessário uma 

etapa de higienização, visto que as alternativas de estabilização como as digestões 

anaeróbia e aeróbia do lodo, que são os processos mais usados, degradam a 

matéria orgânica e diminuem os maus odores, porém não são muito eficientes na 

eliminação de microrganismos patogênicos. 

Na definição das formas de tratamento e destino final do lodo para que as 

alternativas escolhidas sejam compatíveis entre si e determinadas de forma que o 

rendimento operacional e econômico seja o melhor possível, deve haver um estudo 

criterioso de casos, mas, não regras fixas para a implantação do gerenciamento de 

resíduos sólidos nas estações de tratamento de esgoto. 

 

2.8 LEITOS DE SECAGEM 

 
Nesta seção serão abordados tópicos relacionados com os aspectos gerais, 

construtivos e operacionais que envolvem o desaguamento do lodo em leitos de 

secagem. 
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2.8.1 Aspectos Gerais 

A produção e os processos de estabilização do lodo são realizados em meio 

líquido (manta de lodo) e geram um material com alto teor de umidade, cuja redução se 

faz necessária antes do manejo e/ou transporte do lodo para qualquer fim. A 

desidratação do lodo é uma operação que diminui seu volume por meio da redução do 

teor de água. 

Considerando-se a grande diversidade de processos unitários de tratamento de 

lodo, podem ser citados, inicialmente, os processos de secagem natural ao ar livre, nos 

quais destacam-se os leitos de secagem convencionais.  

Em regiões onde as condições climáticas são favoráveis à secagem e existe 

área física disponível, a aplicação deste método pode reduzir os impactos ambientais e 

diminuir o volume de despejos. 

De acordo com ANDREOLI et al, 2003, a água contida nos lodos pode ser 

classificada operacionalmente em quatro categorias: 

§ Água removível ou livre – é a que se encontra retida entre os flocos de maneira 

similar a uma esponja, não estando associada a partículas sólidas e podendo ser 

facilmente separada por gravidade. 

§ Água intersticial ou capilar – é a umidade do floco quando o lodo está em 

suspensão, aquela que está presente nos capilares quando a torta é formada. 

§ Água vicinal, superficial ou coloidal – é a água não removível, aquela que se 

encontra presa à superfície das partículas sólidas por adsorção e adesão. 

§ Água de hidratação, intracelular ou de ligação – também é a água não removível; 

a água que está quimicamente ligada às partículas sólidas. 

Essas definições são úteis na estimativa da quantidade de sólidos que pode ser 

obtida por desaguamento. 

O processo de desidratação provoca enorme impacto nos custos de disposição 

do lodo: quando o lodo é desidratado de uma concentração de 2% de sólidos para 20% 

de sólidos, seu volume é reduzido em 90%. 

Segundo AISSE et al, 2001, o tempo necessário para um ciclo de secagem do 

lodo, num leito, é composto de quatro períodos diferentes, onde: 

 

T1 = tempo para a preparação do leito e descarga do lodo; 

T2 = tempo de percolação; 

T3 = tempo de evaporação para se atingir a fração desejada de sólidos; 

T4 = tempo para a remoção dos sólidos secos. 
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Os períodos T1 e T4 dependem essencialmente de fatores relacionados ao 

gerenciamento do lodo. O tempo total para a secagem de uma batelada de lodo é 

representado da seguinte forma (AISSE e ANDREOLI, 1999): 

 

Tt = T1 + T2 + T3 + T4 (dias) 

 

O processo de secagem natural exige que o lodo esteja bem digerido, caso 

contrário, a desidratação será apenas da película superficial do lodo e a parte interna 

permanecerá em estágio de decomposição anaeróbia. Este processo é operado em 

batelada, sendo o lodo seco removido antes da aplicação de uma nova batelada. 

A NBR 570, 1990, citada em AISSE et al, 2001, descreve em seu item 7.6 

“Desidratação do Lodo”, vários aspectos relacionados aos leitos de secagem. Quanto a 

carga de sólidos suspensos totais, a norma cita que esta não deve exceder a 15 kg/m2 

x ciclo. 

Para lodos de descarte de reatores UASB, VAN HAANDEL e LETTINGA, 1994, 

citam uma área “per-capita” de leito de secagem de até 87 hab/m2, para regiões de 

clima quente. Prevendo-se chuvas (800 mm/ano), este valor poderia ser reduzido em 

20% (66,4 hab/m2). 

As camadas de lodo são colocadas sobre um leito de areia coberto com tijolos 

espaçados (camada suporte), para facilitar a percolação. A camada de areia, por sua 

vez, repousa sobre uma camada constituída de brita estratificada (soleira drenante). Na 

parte inferior do leito são colocados tubos para a retirada e afastamento do líquido 

percolado (sistema de drenagem). 

q Camada suporte  

É composta de tijolos recozidos ou outros elementos de material que seja 

resistente à operação de retirada do lodo seco. Os tijolos são dispostos deixando-se 

espaços entre eles (2 a 3 cm), para facilitar o escoamento da água presente no lodo. O 

objetivo da camada suporte é melhorar a distribuição do lodo, impedir o entupimento 

dos poros da superfície da soleira drenante e garantir que a operação de retirada do 

lodo seco seja realizada sem provocar misturas nas camadas superficiais da soleira 

drenante (GONÇALVES et al, 2001). 

q Soleira drenante 

É formada por camadas de areia e pedregulho com granulometrias diferentes, 

que são dispostas em ordem crescente de grãos, no sentido de cima para baixo, com, 

aproximadamente, 50 mm de espessura (GONÇALES et al, 2001). Essas camadas vão 
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permitir que o líquido presente no lodo percole por elas e alcance o sistema de 

drenagem do leito. 

A camada de areia possui uma espessura em torno de 7,5 a 15 cm e é feita com 

areia de granulometria na faixa de 0,30 a 1,2 mm. O coeficiente de uniformidade deve 

ser maior ou igual a 5. A soleira drenante também é formada por três camadas de 

pedregulho, sendo a camada mais superficial constituída de britas 1 e 2 misturadas 

(50% x 50%), a camada intermediária feita com brita 3 e 4 misturadas (50% x 50%) e a 

última camada, mais profunda, feita com brita 4 ou pedra de mão. As espessuras das 

camadas se encontram na faixa de 15 a 30 cm (JORDÃO e PESSOA, 1995). 

q Sistema de drenagem 

O sistema de drenagem é constituído por tubos perfurados ou com juntas 

abertas, de diâmetros nominais (DN) de 100, 150 ou 200 mm, localizando-se na parte 

inferior do leito. Os tubos recolhem todo o líquido percolado e permitem a sua retirada e 

o afastamento. 

O espaçamento entre os tubos não deve exceder os 3 m. O fundo do leito é 

normalmente o próprio solo, podendo, às vezes, receber uma camada de concreto 

simples; deve ser plano e impermeável, com uma inclinação mínima de 1% no sentido 

do coletor principal de escoamento do líquido filtrado (GONÇALVES et al, 2001). 

O sistema de drenagem também pode ser instalado fora do tanque, o que facilita 

a manutenção das canalizações. Neste caso, são feitos orifícios ao longo da parede 

lateral do tanque para que o líquido escoe por eles e chegue às tubulações. Além 

disso, o fundo do tanque deve ser bastante inclinado para possibilitar o escoamento 

(GONÇALVES et al, 2001). Os tubos que transportam os lodos para os leitos de 

secagem devem ser dimensionados para trabalharem com velocidade de 0,75 m/s. 

No início a percolação é o processo que mais contribui para a remoção de água. 

Entretanto, ela só é viável até que o lodo alcance, aproximadamente, 20% de teor de 

sólidos. Assim, a evaporação é essencial para obter lodos com um teor de sólidos mais 

elevado. 

 

2.8.2 Desaguamento 

O lodo quando bem digerido (com pequena fração de sólidos biodegradáveis) 

submetido à secagem natural, apresenta características satisfatórias para que a 

desidratação ocorra num período mais curto de tempo (JORDÃO e PESSOA, 1995). 
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O processo de secagem, inicialmente, ocorre quando o lodo digerido é colocado, 

no leito de secagem, sobre a camada de areia e a água contida no lodo percola através 

da soleira drenante. 

A digestão confere ao lodo uma densidade inferior à unitária. Por este motivo, há 

uma tendência do material digerido flutuar durante o processo de secagem, 

acumulando-se na superfície e permitindo o desprendimento do líquido intersticial pela 

base do leito. Uma malha de drenagem localizada na base do leito possibilitará a 

retirada e o afastamento deste líquido, retorno deste líquido ao sistema de tratamento. 

Na prática, dependendo da carga colocada e da natureza do lodo, em torno de 1 

a 5 dias a percolação para. Com o decorrer do período, a camada de lodo vai tornando-

se mais densa, acumulando-se na camada suporte dos leitos e a remoção adicional de 

água ocorrerá através do processo de evaporação, obtendo-se um lodo sólido e duro 

(VAN HAANDEL e MARAIS, 1999). 

Os leitos de secagem podem ser instalados ao ar livre ou cobertos contra a 

influência das chuvas. Projetar uma cobertura para os leitos representa uma solução 

onerosa e de utilidade discutível. As águas de chuva penetram através da porosidade 

da massa em processo de secagem e percola a camada, sendo então retiradas pelo 

sistema de drenagem. O desaguamento do lodo é mais afetado por uma umidade 

natural no ambiente do que pelas eventuais precipitações pluviométricas (CRESPO, 

2001). 

A cobertura do leito também serve para proteger a camada de lodo, em climas 

frios, de geadas. Com ela, a energia solar pode ser usada para aquecer o lodo durante 

a secagem e, com isso, reduzir a concentração de bactérias patogênicas. Esta 

“pasteurização solar” se torna particularmente importante se o lodo seco é utilizado na 

agricultura (VAN HAANDEL e LETTINGA, 1994). 

As condições climáticas e as características físicas do lodo influenciam o 

comportamento deste processo. Em determinadas situações, a secagem natural do 

lodo pode provocar uma remoção considerável de patógenos, por causa da elevação 

da temperatura do lodo quando o mesmo é exposto ao sol por um período de tempo 

prolongado (VAN HAANDEL e LETTINGA, 1994). 

O lodo, em condições normais de secagem, após atingir teores de sólidos em 

torno de 30% deverá ser retirado do leito tão rápido quanto possível para não dificultar 

sua remoção posterior. A permanência do lodo nos leitos por muito tempo promove o 

crescimento de vegetação que atrapalha a retirada do lodo e indica que há um mau 
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planejamento de operação da ETE (GONÇALVES et al, 2001). Estudos no Paraná 

apontam ciclos de secagem com duração de 25 dias (FERREIRA et al, 1999). 

 
2.8.3 Vantagens e Desvantagens do Processo 

Quanto às vantagens e desvantagens relacionadas ao uso de leitos de 

secagem, pode-se dizer que este processo apresenta como vantagens: o baixo custo 

inicial, simplicidade operacional, não requer pessoal especializado, o consumo de 

energia e a necessidade de utilização de condicionantes químicos são baixos ou 

inexistentes, alta concentração de sólidos, baixa sensibilidade e variações nas 

características do lodo (GONÇALVES, 2001). 

Como desvantagens desse método citam-se: grandes áreas nem sempre 

disponíveis; a necessidade de se trabalhar com lodo digerido e de considerar efeitos do 

clima no projeto (ANDREOLI et al, 2003).  

Em termos de qualidade do produto final, o leito de secagem, quando 

comparado com outros métodos de secagem, tem um produto final muito mais seco e a 

qualidade higiênica do lodo desidratado por este método é muito melhor do que por 

outros métodos de secagem mecânica. Isto é devido ao tempo de exposição do lodo a 

uma temperatura elevada. Nestas condições, quando se trata de regiões tropicais, a 

temperatura pode facilmente chegar a 60º C ou mais, eliminando-se assim todos os 

patógenos (VAN HAANDEL e MARAIS, 1999). 

Para cidades com um número de habitantes acima de 20.000, a preferência 

deve ser dada aos meios alternativos de desaguamento do lodo. Em grandes cidades, 

o custo inicial, o custo da remoção do lodo, a reposição da areia, e a grande área 

requerida impedem o uso de leitos de secagem. O custo de secagem e destinação do 

lodo se encontra na faixa de 10% do custo total de operação do sistema de tratamento. 

 

2.9 ESTABILIZAÇÃO ALCALINA 

 
A finalidade desta seção é fornecer informações relacionadas aos 

conhecimentos específicos sobre o processo de higienização do lodo a partir da 

estabilização alcalina e valores agronômicos do biossólido resultante do tratamento. 

 

2.9.1 Aspectos Gerais 

A estabilização alcalina é uma das tecnologias aceitas pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) para produzir biossólidos. O tratamento com o 
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uso da cal é de fácil operação, baixo custo e pode ser facilmente implantado em 

pequenas estações de tratamento de esgotos. Além de ser um dos processos mais 

eficientes relacionados à eliminação dos patógenos presentes no lodo, atuando na 

estabilização e desodorização do lodo. 

Tanto a cal virgem (CaO) como a cal hidratada [Ca(OH)2] podem ser usadas. A 

cal virgem não se mistura muito bem ao lodo líquido, sendo um produto mais indicado 

quando este já se encontra na fase sólida, pela sua capacidade de reagir com a 

umidade e liberar calor. A cal hidratada é mais aplicada ao lodo líquido como “leite de 

cal”, o que facilita a sua mistura, possibilitando que os sólidos do lodo e a cal 

permaneçam em suspensão no tanque de contato. A cal hidratada também pode ser 

usada no lodo seco, porém o aumento da temperatura não vai ser tão significativo 

quanto aquele observado quando a cal virgem é utilizada (PINTO, 2001). 

A cal pode ser adicionada ao lodo primário, secundário ou digerido, em 

quantidade suficiente para elevar o pH a 12 ou valores maiores. Durante o tempo em 

que o pH se mantém com valor próximo a 12, não há crescimento bacteriano, o lodo 

não entra em estado de putrefação e não gera odores desagradáveis ou apresenta 

riscos à saúde. O lodo depois de ser misturado a cal deve permanecer local coberto, 

por um período de 60 a 90 dias para que se complete a higienização (PINTO, 2001). 

A mistura com a cal pode ser feita de forma simplificada, em batelada (manual 

ou mecânica), ou de forma contínua, usando equipamentos industriais, como 

betoneiras. Na mistura manual, a cal é adicionada ao lodo e a mistura de materiais é 

feita com pá e enxada. Este método não é o mais eficiente devido à dificuldade de 

homogeneização e, conseqüentemente, de desinfecção. Recomenda-se utilizar este 

método quando não se dispõe de betoneiras ou misturadores (PINTO, 2001). 

Quando a mistura do lodo com a cal é feita com o uso de betoneiras, esta é 

semelhante à confecção de argamassas na construção civil, e deve ser feita no período 

mínimo de três minutos ou quando a cal estiver visivelmente misturada ao lodo. Este 

processo promove um melhor contato entre o lodo e a cal. 

Após a mistura, o lodo caleado é disposto em leiras e coberto com lona plástica 

para reter o calor, evitar umedecimento (chuvas), conter a amônia e minimizar 

eventuais problemas de odor. Os montes deverão ficar cobertos até que ocorra a 

redução e estabilização da temperatura. É necessário misturar bem a cal e o lodo, 

verificando a temperatura da leira e, toda vez que esta cair, revolver a massa para 

desencadear novas reações. Três misturas, considerando a primeira, no período de 

37 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

quatorze dias, são suficientes para uma boa homogeneização (ILHENFELD et al, 

1999). 

As principais reações químicas ocasionadas pela caleação (CaO) no lodo 

resultam em elevação de pH e temperatura, provocando perdas de nitrogênio sob as 

formas gasosas, NO, N2O, N2 e principalmente NH3, que também atua no processo 

desinfecção. A concentração de NH3 e sua forma iônica NH4
+ variam em função do pH 

do meio (ANDREOLI e CARNEIRO, 2002). 

A formação do gás amônia decorrente do aumento da temperatura e do pH e de 

reações químicas dos compostos nitrogenados contidos no lodo, provoca perdas de 

nitrogênio. Contudo, este gás também tem efeito desinfetante, assim, embora haja 

perdas do nitrogênio com a caleação, a cobertura da massa propicia um aumento da 

eficiência do tratamento, pois provoca um maior contato do gás com os organismos 

patogênicos e ainda um aumento da concentração de nitrogênio, reduzindo as perdas 

(ANDREOLI et al, 1999). 

O pH do lodo bruto geralmente apresenta-se em condições de acidez. Em tal 

faixa de pH, estão presentes, em maior quantidade, as formas amínicas e amoniacais 

em relação às formas nítricas. Por conseguinte, as formas amoniacais (NH4
+) são os 

primeiros produtos da decomposição que são significativamente absorvidos pelas 

plantas (ANDREOLI e CARNEIRO, 2002). Seqüencialmente, NO3
- e quantidades 

ínfimas e instáveis de NO2
- também são formas minerais de N resultantes do processo 

de mineralização. As formas gasosas NO, N2O, N2 e efetivamente NH3 também têm 

concentrações relevantes nestes processos, especialmente relacionadas a perdas de N 

(ANDREOLI e CARNEIRO, 2002). 

São várias as formas de perda de N do sistema, dentre as quais tem significativa 

importância a volatilização de amônia (NH3) e/ou desnitrificação. A volatilização de 

amônia depende da concentração de NH4
+ e NH3 em solução, que por sua vez são 

altamente dependentes do pH (HENRY et al, 1999; citado em ANDREOLI e 

CARNEIRO, 2002). 

As perdas de N na condição de NH3 são maiores em pH mais elevado. A partir 

de pH 11, praticamente toda a forma amoniacal solúvel está sob o estado gasoso. 

Temperaturas acima de 45º C também potencializam volatilizações de NH3, devido ao 

aumento na taxa de várias reações e na atividade da uréase (TISDALE et al, 1985; 

citado em ANDREOLI e CARNEIRO, 2002). 
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2.9.2 Dimensionamento das Instalações e Dosagem de Cal 

A quantidade e o tipo de lodo a ser tratado são parâmetros fundamentais para o 

dimensionamento das instalações. Particularmente, a concentração de sólidos no lodo 

influencia tanto o volume final de lodo tratado como a dosagem necessária para 

aumentar o pH a 12. 

Alguns estudos mostraram que uma proporção de 50% de cal em relação ao 

peso do lodo seco é considerada sanitariamente segura para o tratamento 

(ILHENFELD et al, 1999). Dosagens de CaO entre 30 e 50% da massa seca de lodo 

são capazes de alcançar as características necessárias à produção de biossólidos com 

concentração de patógenos abaixo dos limites de detecção. 

 

2.9.3 Tempo de Contato e Estocagem 

O tempo de contato adequado do lodo com a cal hidratada (leite de cal) no 

tanque de mistura, para que a redução de patógenos chegue ao seu nível ótimo, é em 

torno de 30 minutos. O lodo misturado à cal hidratada, após o tempo de contato no 

tanque de mistura, deve ser encaminhado para a desidratação ou para a aplicação 

imediata no solo. O lodo líquido tratado com cal é facilmente desidratado por meio 

mecânico (PINTO, 2001). 

A área de estocagem do lodo caleado deve ser coberta e ter um piso 

impermeável. Esta área é necessária à desinfecção do lodo. A quantidade de cal a ser 

adicionada ao lodo deve ser suficiente para promover um grau de estabilização que 

permita uma estocagem por um período de aproximadamente 14 dias, para que se 

complete a higienização. Neste período o lodo deve manter o pH com valores próximos 

a 12, para que sejam garantidas as condições inóspitas para o recrescimento dos 

patógenos. Se o valor do pH cair bastante, com o recrescimento de bactérias, o lodo 

pode entrar em fase de putrefação. 

A estocagem do lodo para a desinfecção ou maturação deverá, 

preferencialmente, ser feita na própria área da estação, evitando que um produto ainda 

contaminado seja transportado para áreas agrícolas. Sob condições normais, observa-

se que um período de 60 dias é suficiente para que se complete a higienização através 

da destruição dos agentes patogênicos, tornando o lodo apto para ser transportado e 

utilizado (ILHENFELD et al, 1999). 
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2.9.4 Valor Agronômico (nutrientes e pH) 

O interesse agrícola pelo lodo de esgoto está associado ao teor de nutrientes (N, 

P e micronutrientes) e ao conteúdo de matéria orgânica. Em geral os teores de 

nutrientes presentes no lodo são superiores aos encontrados na maioria dos materiais 

orgânicos usados habitualmente na agricultura (ILHENFELD et al, 1999). 

Os lodos digeridos aerobiamente tendem a concentrar mais nutrientes e 

patógenos, enquanto os lodos anaeróbios são naturalmente menos concentrados. 

Porém, mesmo após a caleação, onde ocorre uma perda de nitrogênio em torno de 

50%, esses dois tipos de lodos ainda apresentam teores altos de nitrogênio, médios de 

fósforo e baixo de potássio. Um lodo digerido anaerobiamente e caleado, apresenta 

teor médio de 1,5% de nitrogênio por tonelada de matéria seca (15 kg de N/t) 

(ILHENFELD et al, 1999). 

Geralmente quando o lodo é aplicado em taxas suficientes para suprir as 

necessidades de nitrogênio das culturas, as quantidades de micronutrientes fornecidas 

pelo lodo são o bastante para atender a demanda das plantas (ILHENFELD et al, 

1999). 

 

2.9.5 Umidade 

Em trabalhos realizados pelo PROSAB/SANEPAR, verificou-se que uma 

umidade entre 65 e 75% melhora a eficiência da caleação de lodos. Esta faixa de 

umidade permitirá uma melhora na reação da cal com a água contida no lodo, 

favorecendo uma boa reação exotérmica e uma boa plasticidade, o que é fundamental 

para uma boa mistura do lodo com a cal e valores de pH mais homogêneos 

(ILHENFELD et al, 1999). 

A consistência ideal do lodo para a caleação é a pastosa, ou quando a superfície 

da camada de lodo no leito de secagem não estiver sólida. Valores de umidade abaixo 

do referido anteriormente torna a parte superior do lodo seca e com aspecto de torrão, 

apresentando baixíssimo peso em relação ao volume e relativa resistência ao 

quebramento. Esta característica é importante no momento da caleação, pois a cal não 

entra em contato com a parte interior deste torrão, impedindo a perfeita mistura entre 

lodo e cal e mantendo intactos os organismos patogênicos ou as estruturas de 

disseminação ali presentes (ILHENFELD et al, 1999). 

Após a maturação, estoque e transporte, o lodo caleado estará com um teor de 

umidade mais baixo e uma estrutura mais granular; isto ocorre devido a dois fatores: a 

menor umidade da cal que passa a fazer parte da mistura e a significativa evaporação 
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da água em decorrência do aumento da temperatura. Se o lodo misturado à cal estiver 

um teor de umidade entre 70 e 75%, o produto final da caleação terá uma umidade em 

torno de 50 a 55% (ILHENFELD et al, 1999). 

 

2.9.6 Problemas Relacionados ao Processo 

§ Liberação de fortes odores causada pela volatilização da amônia quando ocorre a 

elevação do pH. Para minimizar este problema é preciso prever um sistema de 

confinamento e inativação de odores, através, por exemplo, da vedação de 

unidades e de torres de lavagem de gases. 

§ A adição de cal incorpora uma quantidade maior de sólidos, o que dificulta a 

disposição e o transporte de lodo, aumentando os custos de disposição. 

§ Pelo motivo da estabilização alcalina não ser capaz de destruir por completo os 

componentes orgânicos necessário ao crescimento bacteriano, o lodo deve ser 

disposto antes que o valor do pH caia para valores significativos, impedindo que 

haja o recrescimento das bactérias e o lodo entre em processo de putrefação. 
§ Quando a matéria orgânica contida no lodo não se encontra em condições ótimas 

de estabilização, problemas como a atração de insetos vetores e a liberação de 

odores podem ser vivenciada nos locais onde o lodo caleado se encontra 

armazenado, isto pode causar a recontaminação do lodo por agentes patogênicos 

transmitidos por insetos. 
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CAPÍTULO 3 

 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO LODO E DO 

DESEMPENHO DE SISTEMAS DE LODOS ATIVADOS 
POR AERAÇÃO PROLOGADA 

 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 
Lodos ativados são formados por numerosos constituintes como: bactérias, 

substâncias poliméricas extracelulares, partículas orgânicas e inorgânicas, que junto 

com outros fatores, como o turbilhonamento nos tanques de aeração, são responsáveis 

pela estrutura e propriedades dos flocos que determinam a sua capacidade de 

floculação, de sedimentação e de perda de água do lodo (NIELSEN et al, 2004). 

As estações de tratamento de esgotos que envolvem sistemas de lodos ativados 

são, basicamente, constituídas por tanques de aeração, onde ocorrem as principais 

reações bioquímicas envolvidas no tratamento, por decantadores, que são unidades 

responsáveis pela etapa de separação das fases líquida e sólida, e por unidades de 

recirculação do lodo contido nos decantadores para os tanques de aeração. 

Um dos problemas mais comuns na operação dos processos de lodos ativados 

é a dificuldade de separar os sólidos do efluente tratado, nos decantadores, conhecido 

como “sludge bulking” ou intumescimento do lodo, que é resultado do desequilíbrio 

entre o crescimento de bactérias formadoras de floco e de bactérias filamentosas 

(CONTRERAS et al, 2004). Outro problema que pode afetar o desempenho dos 

decantadores é a presença de escuma superficial. 

O crescimento excessivo de algumas bactérias filamentosas pode ser resultado 

de baixas concentrações de OD nos tanques de aeração, inferiores a 1,0 mg/L, de altas 

concentrações de SSV no tanque de aeração, reduzindo a taxa A/M, pH baixo, 

sobrecarga orgânica na forma de carboidratos e a ausência de nutrientes, 

principalmente de nitrogênio. Os microrganismos filamentosos mais freqüentes em 

lodos ativados são: Sphaerolilus natans, Thiothris, Beggiatoa. Mcrothix parvícella, 

Nocardia. 

Quando organismos filamentosos crescem em excesso, a sedimentabilidade do 

lodo diminui porque o floco fica menos denso, ou seja, sua estrutura se torna mais 
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difusa e a aproximação de dois flocos é dificultada devido aos filamentos longos que 

formam uma espécie de “ponte” entre os flocos, e funcionam como barreiras contra a 

aproximação destes (VAN HAANDEL e MARAIS, 1999). 

Por outro lado, é possível que o crescimento dos organismos filamentosos seja 

insuficiente e, neste caso, a estrutura dos flocos se torna fraca e, ao se desintegrar, 

forma flocos pequenos que sedimentam muito lentamente (VAN HAANDEL e MARAIS, 

1999). Assim, as características de sedimentabilidade do lodo estão intimamente 

associadas à estrutura do floco formado no reator e o sucesso da estação como um 

todo vai depender da etapa de sedimentação do lodo nos decantadores secundários 

(VON SPERLING, 2002).  

No monitoramento dos sistemas de lodos ativados com recirculação, um volume 

de lodo sedimentado em 30 minutos tem sido usado para determinar a razão do fluxo 

de retorno e o descarte do lodo. Este parâmetro também é usado para determinar o 

índice volumétrico do lodo (IVL) e o índice de densidade do lodo (IDL). 

O IVL é geralmente usado para monitorar as características de sedimentação de 

lodos ativados e de outras suspensões biológicas. Ele representa a maior ou a menor 

facilidade de sedimentação do lodo e é definido como sendo o volume, em mililitros, 

ocupado por 1,0 g de lodo ativado, medido como SST, depois de 30 minutos de 

sedimentação em cilindro de 1000 mL (VON SPERLING, 2002). 

Altos valores de IVL indicam dificuldade na sedimentação porque o peso 

específico do lodo é menor e este ocupa maior volume no decantador secundário. 

Quando isto ocorre, verifica-se o aparecimento de lodo filamentoso e, nestas ocasiões, 

o IVL quase sempre se encontra acima de 200 mL/g (VON SPERLING, 2002). 

Valores de IVL que indicam bons índices de sedimentação podem variar de 

acordo com as características e concentrações de SST no tanque de aeração 

(JORDÃO e PESSOA, 1995). Um IVL na faixa de 50 – 100 mL/g indica boas condições 

de adensabilidade (VON SPERLING, 2002). 

O IDL é outro parâmetro utilizado para caracterizar a sedimentação do lodo. O 

que o diferencia do IVL é que quanto maior for seu valor, melhores serão as qualidades 

de sedimentação do lodo. O IDL é definido como sendo a concentração, em 

porcentagem, de sólidos que o lodo terá depois de decantar em 30 minutos. O lodo 

com um IDL maior que 1,0 é considerado de boa qualidade (JORDÃO E PESSOA, 

1995). 

Os sólidos se referem à matéria suspensa ou dissolvida na água, sua análise é 

importante no controle dos processos físicos e biológicos do tratamento. Quando a 

48 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

  

concentração de SST no tanque de aeração é bastante elevada, a transferência de 

oxigênio a toda a biomassa fica prejudicada (VON SPERLING, 2002). 

Com relação ao peso específico do lodo, este pode ser definido como a massa 

da unidade de volume dessa substância. Quanto mais densa for a substância, maior 

será sua massa em relação ao volume, então, quanto mais denso for o lodo maior será 

sua capacidade de sedimentar. 

O peso específico do lodo pode ser determinado através da comparação da 

massa de um volume conhecido de qualquer amostra homogênea de lodo a uma 

temperatura específica, com a massa de mesmo volume de água destilada a mesma 

temperatura da amostra (Standards Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 1995). 

 Em sistemas de lodos ativados, a concentração de OD mantida no tanque de 

aeração se situa na faixa de 1,0 a 2,0 mg/L. No tratamento biológico aeróbio, o 

oxigênio deve ser fornecido para satisfazer às seguintes demandas: oxidação da 

matéria orgânica carbonácea (oxidação do carbono orgânico para fornecer energia 

para a síntese bacteriana e respiração endógena das células bacterianas) e 

nitrificação, que requer maior garantia da presença de oxigênio do que a remoção da 

matéria carbonácea. A estabilização do material celular se dá pela seguinte reação, 

representado pela fórmula C5H7NO2 (VON SPERLING, 2002): 
 

C5H7NO2 + 5 O2                   5 CO2 + NH3 + 2 H2O + Energia 

  
Nesta reação podemos observar a liberação do gás carbônico e da amônia na 

sua forma livre. Nos esgotos domésticos brutos, as formas predominantes de nitrogênio 

são o nitrogênio orgânico e o amoniacal. A nitrificação é uma reação de transformação 

da amônia em nitritos, através de bactérias como as do gênero Nitrosomonas, e 

posterior oxidação dos nitritos a nitratos, pela atuação de bactérias do gênero 

Nitrobacter (VON SPERLING, 2002). As reações que ocorrem neste processo são as 

seguintes: 

§ Transformação da amônia em nitritos 
2 NH4

+ - N + 3 O2                   2 NO2
- - N + 4 H+ + 2 H2O + Energia 

§ Oxidação dos nitritos em nitratos 

2 NO2
- - N + O2                   2 NO3

- - N + Energia 

§ Reação global da nitrificação 
NH4

+ - N + 2 O2                   NO3
- - N + 2 H+ + H2O + Energia 

Nitrosomonas 

Nitrobacter 
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 Na reação global podemos observar os seguintes aspectos: consumo de 

oxigênio livre, referido como demanda nitrogenada, e a liberação de H+, consumindo a 

alcalinidade do meio e reduzindo o pH (VON SPERLING, 2002). 

Em zonas anóxicas (ausência de oxigênio mais presença de nitratos), os nitratos 

são utilizados pelos microrganismos como aceptor de elétrons, substituindo o oxigênio, 

em um processo denominado desnitrificação, onde o nitrato é reduzido a nitrogênio 

gasoso, segundo a reação (VON SPERLING, 2002): 
 

2 NO3
- - N + 2H+                   N2  + 2,5 O2 + H2O 

 
Na reação de desnitrificação a matéria orgânica pode ser estabilizada na 

ausência de oxigênio e o consumo de H+ implica no aumento da capacidade tampão do 

meio. 

Em sistemas de lodos ativados por aeração prolongada, em virtude das maiores 

idades de lodo que aceleram a taxa de crescimento das bactérias nitrificantes, a menos 

que haja interferências de caráter ambiental, como, por exemplo, baixos teores de OD, 

e das temperaturas elevadas típicas desta região, é provável que ocorra nitrificação 

nos tanques de aeração, o que implica em um consumo de OD maior do que aquele 

requerido para a oxidação da matéria orgânica carbonácea (VON SPERLING, 2002). 

A NBR – 570 recomenda uma concentração de 1,5 mg/L de OD no tanque de 

aeração para as modalidades de aeração prolongada e sistemas com nitrificação, mas 

sem desnitrificação. Valores de OD menores que 0,5 mg/L podem limitar a nitrificação e 

provocar o desenvolvimento de um lodo que apresenta dificuldades para sedimentar. 

(VON SPERLING, 2002). 
 

3.2 OBJETIVOS 

 
O presente trabalho teve como finalidade: (i) avaliar, em termos de controle 

operacional, o desempenho do sistema de lodos ativados; (ii) comparar os parâmetros 

de operação, utilizados no monitoramento da estação de tratamento, com aqueles 

recomendados pelo projeto e pela literatura, (iii) avaliar a qualidade do lodo em relação 

aos parâmetros operacionais. 
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3.3 DESCRIÇÃO DA ETE DE ESTUDO 

 
A presente investigação foi realizada na ETE Cabo, que utiliza sistema de lodos 

ativados por aeração prolongada. A ETE recebe os esgotos gerados no Hotel Resort 

Blue Tree Park, localizado em Cabo de Santo Agostinho – PE. 

O sistema é constituído por duas estações elevatórias, duas caixas de entrada, 

três calhas Parshall e por três módulos, contendo, cada um deles, um tanque de 

aeração, cujo fornecimento de oxigênio é feito por difusores de ar tipo bolha média; um 

decantador secundário de fluxo horizontal não mecanizado no qual se encontra um 

dispositivo de “air lift”, que proporciona um retorno contínuo do lodo decantado para os 

tanques de aeração, e um tanque de estocagem de lodo. 

A descarga do lodo de excesso é feita quando a concentração de sólidos 

sedimentáveis se encontra acima de 800 mL/L, o que geralmente acontece em 

períodos de três meses. Um volume total de 210 m3 de lodo é descartado nos três 

tanques de estocagem, sendo que cada um recebe 70 m3. Esse descarte ocorre quatro 

vezes por ano. Depois do período de adensamento esse lodo é removido e 

descarregado em um leito de secagem construído na própria ETE. A figura 3.1 mostra 

o esquema operacional da ETE Cabo e a localização dos pontos de coleta de amostras 

(P1A, P1B, P2 e P6). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.1: Esquema operacional da ETE Cabo e a localização dos pontos de coleta, 

representada por P1A, P1B, P2 e P6. 

Etapas do tratamento 

§ Gradeamento: composto por duas grades de barras que têm a finalidade de 

remover os sólidos grosseiros. 

§ Caixa de areia: com o objetivo de remover os sólidos sedimentáveis. 

Grade 

Medidor 
de vazão 

Tanque de 
aeração 

Decantador 
secundário 

Efluente 

Retorno de lodo Tanque de 
estocagem de 

lodo 
Leito de secagem 

P6 P1A e P1B P2 

Afluente 

Rio Massangana 
(Classe IV) 
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§ Calhas Parshall: medidores de vazão. 

§ Tanque de aeração: contendo difusores de ar para o fornecimento de oxigênio. 

§ Decantador secundário: responsável pela etapa de sedimentação dos flocos. 

§ Tanque espessador de lodo: local onde o lodo excedente, descartado dos 

decantadores, é acumulado em condições aeróbias. 
§ Leito de secagem: unidade destinada ao desaguamento do lodo de excesso. 

 

Pontos de coleta do afluente e do efluente 

§ P1A: ponto de coleta do afluente que corresponde aos esgotos dos apartamentos 

e da cozinha. 

§ P1B: ponto de coleta do afluente que corresponde ao esgoto gerado na lavanderia 

do hotel. 

§ P2: ponto de coleta do afluente total que representa a mistura dos esgotos dos 

apartamentos, da cozinha e da lavanderia do hotel. 

§ P6: ponto de coleta do efluente total que representa a mistura dos efluentes dos 

três módulos que compõem o sistema de tratamento. 

 

3.3.1 Recomendações de Projeto para a Operação da Estação 

No projeto da ETE Cabo são descritas algumas recomendações para o bom 

funcionamento do sistema. 

§ Verificar, diariamente se: os aeradores estão funcionando corretamente, a 

circulação no tanque de aeração está ocorrendo de forma adequada, não há 

acúmulo de espuma e lodo nas laterais do tanque de aeração, a concentração de 

sólidos é boa e da cor marrom chocolate, qualquer tipo de sólido flutuante ou 

gordura estiver no tanque ou atrás da chicana do decantador, este deverá ser 

retirado e depositado em recipiente adequado para disposição em aterro sanitário, 

pois estes materiais são de difícil degradação biológica e devem ser removidos 

para que não venham prejudicar o desempenho do sistema. 

§ Deve ser feita a limpeza das paredes e dos canais, evitando o aparecimento do 

mau cheiro. 

§ A aeração deve provocar uma circulação uniforme do líquido e uma boa agitação 

superficial no tanque; a cor do líquor misto deve ser marrom chocolate com uma 

razoável concentração de sólidos, não deve haver odor desagradável e escuma. 

§ Na decantação o líquido deve apresentar-se relativamente claro, a superfície deve 

estar livre de gordura e escuma e não apresentar odores desagradáveis. 
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§ A coleta de amostras para as análises de campo e laboratoriais deve ser feita no 

tanque de aeração uma vez por mês. 

 

Os parâmetros de projeto e de controle operacional da ETE Cabo especificados 

pelo projetista estão apresentados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Parâmetros de projeto e de controle operacional para a ETE Cabo. 

Parâmetros Unidades Valores especificados 

População servida Total de hóspedes e 
funcionários 960 

Contribuição per capita L/dia 180 
Vazão máxima de esgotos m3/dia 540 
Vazão média de esgotos m3/dia 360 

Carga orgânica de projeto kg DBO5/dia 41,10 
Volume de aeração em cada 

módulo m3 61 

Área do decantador m2 11,42 
Volume de decantador m3 14,27 
Oxigênio dissolvido nos 

tanques de aeração mg O2/L 1,5 a 5,0 

Sedimentabilidade em 30 
minutos mL/L 200 a 400 

Sólidos suspensos no tanque 
de aeração mg SST/L 2000 a 4000 

Idade do lodo dias 20 a 40 
pH nos tanques de aeração - 6,5 a 8,0 

Índice volumétrico do lodo (IVL) mL/mg <120 
Índice de densidade do lodo 

(IDL) % 1,0 a 1,5 

Temperatura nos tanques de 
aeração °C 15 a 30 

 

 
3.4 METODOLOGIA 

 
Os tanques de aeração da ETE Cabo foram monitorados durante o período de 

nove meses (agosto de 2002 a abril de 2003), tendo sido avaliadas as variáveis 

relacionadas às características físico-químicas do lodo aeróbio, aplicando-se testes 

específicos, como: teores de sólidos totais (ST, STF e STV) e suspensos (SST, SSF e 

SSV), volume de lodo sedimentado, em 30 e 60 minutos, IVL, IDL, concentração de 

oxigênio dissolvido (OD), pH, temperatura, condutividade elétrica, peso específico do 

lodo, assim como as análises de microscopia do lodo. Com relação aos esgotos 

afluente e efluente, foram realizadas análises de sólidos totais e suspensos, e de 

DQO’s bruta e filtrada. 

Amostras de 1000 mL, do liquor misto dos tanques de aeração dos três módulos 

que compõem o sistema, foram coletadas mensalmente e destinadas aos ensaios do 
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volume de lodo sedimentado, da série de sólidos (totais e suspensos), do peso 

específico do lodo e de microscopia. Os valores de IVL e IDL foram calculados a partir 

dos resultados da sedimentabilidade do lodo em 30 minutos e dos sólidos suspensos 

totais. As determinações de pH, condutividade elétrica, temperatura e OD foram feitas 

em campo, por meio de equipamentos portáteis. 

O volume de lodo sedimentado foi medido em proveta de 1000 mL, no período 

de 1 hora, anotando-se os valores a 30 e 60 minutos. As concentrações de sólidos, 

totais e suspensos, foram obtidas através de ensaios gravimétricos, feitos em 

laboratório, baseados no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater, 1995. 

A eficiência de remoção da matéria orgânica foi estudada com base na diferença 

entre a DQO bruta afluente total e a DQO solúvel do efluente total da estação de 

tratamento, analisada a partir da filtração da amostra com membrana filtrante de 0,45 

µm de porosidade. O afluente total da ETE (P2) representa a junção dos esgotos 

coletados em dois pontos que correspondem aos esgotos dos apartamentos e da 

cozinha (P1A), e ao esgoto oriundo da lavanderia do hotel (P1B). O efluente total (P6) é 

uma mistura dos efluentes dos três módulos que compõem o sistema de tratamento. 

A análise de microscopia foi realizada com amostras de lodo, diluídas dez vezes 

(uma parte da amostra para nove partes de água destilada), como sugerido pela 

metodologia descrita por VAZOLLER et al, 1989. Após a diluição, estas amostras eram 

bem homogeneizadas e tomadas pequenas quantidades que eram colocadas em 

lâminas, sem qualquer meio de fixação, para serem observadas diretamente em 

microscópio modelo LEICA adaptado com câmera LEICA Wild MPS 52 e objetivas de 

10, 20, 40 e 100. 

O peso específico do lodo foi determinado através da comparação da massa de 

500 mL de lodo bem homogêneo, a temperatura ambiente no laboratório (26º C), com a 

massa de mesmo volume de água destilada, colocadas em frasco de vidro limpo e 

seco em estufa a 105º C. 

 

3.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Durante o período de estudos, em alguns meses a estação de tratamento não 

apresentava todos os módulos em operação, impossibilitando a coleta em todas as 

partes integrantes do projeto. 
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Na Tabela 3.2 são apresentados os resultados dos parâmetros lidos em campo 

e do peso específico do lodo dos tanques de aeração. As indicações M1, M2 e M3 

representam, respectivamente, os tanques de aeração dos módulos 1, 2 e 3. Os 

valores não indicados na tabela não foram lidos devido a problemas dos equipamentos 

de leitura. 

 

Tabela 3.2: Parâmetros físico-químicos do lodo contido nos tanques de aeração dos 

módulos 1, 2 e 3. 

Parâmetros 

Amostras 
Módulos pH CE 

µS/cm 
OD 

mg/L 
T             
ºC 

PEL 
(kg/m3) 

M1 5,8 266 5,0 31 998 
ago/02 

M3 4,8 352 4,6 33 999 

M2 6,1 300 5,8 30 1000 
set/02 

M3 5,2 356 4,4 31 1000 

M1 7,8 375 0,5 32 996 

M2 7,9 402 0,4 32 997 out/02 

M3 7,3 319 3,0 32 999 

M1 5,6 365 5,3 31 998 

M2 6,9 313 4,3 33 995 nov/02 

M3 6,8 391 2,0 35 995 

M1 6,8 305 2,1 31 997 

M2 6,7 286 1,9 31 998 dez/02 

M3 6,3 360 0,4 33 1000 

jan/03 M1 6,6 269 0,3 33 998 

M1 7,2 439 - 32 997 
fev/03 

M2 6,8 442 - 33 997 

M1 6,2 347 2,6 33 1000 
mar/03 

M2 5,2 353 5,2 33 998 

abr/03 M2 5,7 - 1,4 - 999 

 
▪ CE: condutividade elétrica; OD: oxigênio dissolvido; T: temperatura; PEL: peso específico do lodo. 
▪ M1: módulo 1; M2: módulo 2; M3: módulo 3 

 

Os valores de OD estão intimamente ligados aos locais onde foram medidos. 

Assim, o consumo de OD, para satisfazer as demandas de oxidação da matéria 

orgânica carbonácea e para a nitrificação, aumenta à medida que o líquido flui para 

locais mais afastados dos aeradores; portanto, as variações observadas de OD podem 

ser devido aos locais de medição, já que a leitura era feita diretamente dentro dos 

tanques de aeração e muitas vezes o eletrodo do equipamento de leitura era 

deslocado, em conseqüência da correnteza provocada pelos aeradores, para zonas 

mais afastadas dos equipamentos de aeração, onde a concentração de OD era menor. 
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A nitrificação pode ocorrer nos tanques de aeração devido às altas temperaturas 

típicas desta região e às maiores idades do lodo, características dos sistemas de lodos 

ativados por aeração prolongada, que favorecem o crescimento das bactérias 

nitrificantes. 

É possível que esse processo tenha ocorrido nos tanques de aeração, já que 

nos decantadores secundários havia a presença de lodos flutuando na superfície, 

característicos de lodo ascendente por ascensão de pequenas bolhas de N2 produzidas 

pela desnitrificação, as quais se aderem ao lodo impedindo-o de sedimentar. A 

ocorrência de desnitrificação nos decantadores secundários é um fato negativo, porque 

os lodos flutuando no decantador sairão com o efluente e prejudicarão a sua qualidade 

em termos de DBO e SS. 

Valores baixos de pH, geralmente, provocam a diminuição da taxa de 

crescimento bacteriano. De acordo com a literatura, o pH deve situar-se próximo à 

neutralidade. A respeito da faixa desejável de pH indicada no projeto (6,5 e 8,0) para a 

estabilidade do reator, nos meses de agosto de 2002, março e abril de 2003 todos os 

módulos que estavam em operação encontravam-se com valores abaixo deste limite. 

Nos meses de novembro e dezembro de 2002, apenas um dos módulos apresentou 

esta característica. 

Com relação ao peso específico do lodo, este se manteve na faixa de 995 a 

1000 kg/m3, ou seja, o lodo tem uma relação entre massa e volume relativamente 

baixa, o que indica uma menor facilidade de sedimentar e pode ter sido provocado por 

uma má formação dos flocos, já que fatores ambientais e operacionais, como, por 

exemplo, baixas concentrações de OD e vazões de recirculação, prejudicam a 

formação dos flocos. 

Nas Figuras 3.2, 3.3 e 3.4 são comparados, graficamente, os valores de OD, pH 

e da eficiência de remoção da matéria orgânica, para os módulos 1, 2 e 3, 

respectivamente. As linhas tracejadas mostradas nos gráficos indicam os intervalos 

previstos no projeto (1,5 a 5,0 mg O2/L, para o OD, e 6,5 a 8,0, para o pH) e na 

literatura (1,0 a 2,0 mg O2/L, para o OD). 
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Figura 3.2: Concentrações de OD, pH e as eficiências de remoção da matéria orgânica 

nos meses de agosto de 2002 a abril de 2003, que correspondem, respectivamente, às 

coletas de 1 a 9. 

 

 As variações de OD podem ser devido aos locais de medição ou de problemas 

com o fornecimento de oxigênio pelos aeradores. Entretanto, como as temperaturas 

registradas nos tanques de aeração sempre foram acima dos 30° C e devido à 

modalidade do sistema, existe a possibilidade da ocorrência de nitrificação, por isso 

que, quando os valores de OD estavam próximos a 5,0 mg O2/L, a demanda de OD era 

grande e além da estabilização do material celular, que libera CO2, ocorria a 

nitrificação, com liberação de H+ e isto reduzia o pH do meio. Valores de OD abaixo de 

0,5 mg O2/L impedem a nitrificação, preservando a alcalinidade do meio. 

O intervalo recomendado, para a concentração de OD, no projeto é de 1,5 a 5,0 

mg O2/L e na literatura de 1,0 a 2,0 mg O2/L. Observou-se que foram registrados 

valores baixos de OD, 0,5 mg O2/L e 0,3 mg O2/L no tanque de aeração do módulo 1, 

nos meses de outubro de 2002 (coleta 3) e janeiro de 2003 (coleta 6). 
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 Valores muitos baixos de OD comprometem os processos de degradação da 

matéria orgânica porque a sua transferência para a biomassa é limitada. Isto repercutiu 

na eficiência de remoção da matéria orgânica que sofreu reduções quando valores de 

OD encontravam-se abaixo de 0,5 mg O2/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.3: Concentrações de OD, pH e as eficiências de remoção da matéria orgânica 

nos meses de agosto de 2002 a abril de 2003, que correspondem, respectivamente, às 

coletas de 1 a 9. 
 

 Com relação ao tanque de aeração do módulo 2, este também apresentou as 

mesmas características observadas no tanque de aeração do primeiro módulo 

analisado, cabendo a esta unidade as mesmas justificativas apresentadas 

anteriormente. 

 Com relação aos intervalos recomendados no projeto e na literatura para a 

concentração de OD, verificou-se uma concentração de 0,4 mg O2/L no tanque de 

aeração do módulo 2, em outubro de 2002 (coleta 3). 
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Figura 3.4: Concentrações de OD, pH e as eficiências de remoção da matéria orgânica 

nos meses de agosto de 2002 a abril de 2003, que correspondem, respectivamente, às 

coletas de 1 a 9 

 

A respeito do módulo 3, não foram observados valores baixos de OD em quase 

todas as verificações feitas durante o estudo, apenas a última leitura, em abril de 2003 

(coleta 9), registrou-se uma concentração de 0,4 mg O2/L, a qual ficou foram dos 

intervalos recomendados no projeto e na literatura 

 As reduções da alcalinidade do meio só foram observadas quando as 

concentrações de OD eram de 4,6 e 4,4 mg O2/L, para os outros valores de OD, o pH 

se manteve próximo à neutralidade. Estes resultados podem ser justificados por razões 

já mencionadas na discussão do módulo 1. 

A Tabela 3.3 mostra os valores das séries de sólidos (totais e suspensos), da 

sedimentabilidade do lodo, IVL, IDL e as porcentagens de sólidos fixos e voláteis em 

relação aos sólidos totais para o líquor misto dos tanques de aeração dos módulos 1, 2 

e 3. 
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 Tabela 3.3: Teores de sólidos no liquor misto e valores das variáveis relacionadas com 

a sedimentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ND: Valor não detectado 
 

A unidade de massa das células bacterianas é expressa em termos de sólidos 

em suspensão, no caso de crescimento disperso. A fração ativa do lodo, que realiza 

funções de conversão do substrato orgânico no tratamento biológico, é freqüentemente 

expressa em termos de SSV, já que a matéria orgânica pode ser volatilizada por 

combustão. 

O lodo acumulado por um certo período dentro dos decantadores secundários é 

constituído, em sua maioria, por biomassa ainda ativa e capaz de assimilar a matéria 

orgânica. Em sistemas de lodos ativados com decantação e recirculação, como o lodo 

de recirculação tem uma maior concentração de biomassa ativa, haverá uma 

possibilidade de aumento na concentração de SSV voláteis dentro dos tanques de 

aeração. 
Quanto a sedimentabilidade do lodo em 30 minutos, em quase todos os meses, 

os valores se mantiveram acima de 400 mL/L, principalmente no tanque de aeração do 

módulo 2, onde atingiu 970 mL/L em outubro de 2002 (coleta 3). No mês de abril de 

 Parâmetros   
Amostras   

Módulos   
de   

aeração   
ST         
g/L   

STF   
g/L   

STV   
g/L   

SST   
g/L   

SSF       
g/L   

SSV   
g/L   

Sed.  
Lodo  
mL/L  
30'   

Sed.  
Lodo  
mL/L  
60'   

IVL  
mL/mg   

IDL   
%   

M1 
  4,095 

  0,620 
  3,475 

  3,789 
  0,618 

  3,171 
  470 

  425 
  124 

  0,81 
  ago/02   M3 

  4,325 
  0,771 

  3,554 
  3,285 

  0,535 
  2,750 

  225 
  200 

  68,49 
  1,46 

  
M2   2,965   0,430   2,535   2,776   0,480   2,296   460   350   165 ,71   0,60   Set02   M3   3,367   0,567   2,800   3,154   0,563   2,591   300   220   95,12   1,05   
M1   2,519   0,506   2,013   2,500   0,440   2,060   450   330   180,00   0,56   
M2   3,520   0,440   3,080   2,863   0,524   2,339   970   710   338,81   0,29   out/02 

  
M3 

  3,505 
  0,630 

  2,875 
  3,450 

  0,600 
  2,850 

  260 
  230 

  72,46 
  1,38 

  
M1   3,702   0,614   3,088   3,430   0,420   3,010   400   280   116,62   0,66   
M2   2,690   0,436   2,254   2,420   0,300   2,120   590   250   243,80   0,41   nov/02   
M3   3,436   0,665   2,771   2,720   0,450   2,270   260   220   95,59   1,05   
M1   3,318   0,561   2,757   2,830   0,350   2,435   220   210   77,74   1,29   
M2   3,318   0,565   2,753   3,100   0,395   2,705   840   700   270,97   0,37   dez/02   
M3   3,904   0,750   3,154   3,785   0,590   3,199   240   220   63,41   1,58   

jan/03 
  M1 

  4,490 
  0,510 

  3,980 
  4,285 

  0,607 
  4,178 

  460 
  380 

  107,35 
  0,93 

  
M1   4,657   0,695   3,962   2,639   0,365   2,274   330   240   125,04   0,80   Fev/03   M2 

  3,431 
  0,486 

  2,945 
  2,919 

  0,521 
  2,398 

  340 
  250 

  116,48 
  0,86 

  
M1   2,584   0,453   2,131   2,578   0,326   2,252   570   380   220,59   0,45   mar/03   M2   2,380   0,446   1,934   2,318   0,318   2,000   350   200   147,06   0,66   

abr/03 
  M2 

  2,457   0,519   1,938   2,456   0.386   2.070   380 
  ND 

  154,72 
  0,65 
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2003 (coleta 9), neste mesmo tanque de aeração, não houve sedimentação, após o 

término do experimento, em 1 h, quando toda a massa de sólidos em processo de 

decantação retornou à superfície da proveta, mesmo com um bom resultado da leitura 

de 30 minutos. 

Lodo que apresenta dificuldade de sedimentação pode ter um excesso de 

bactérias filamentosas ou ter permanecido por muito tempo dentro dos decantadores 

secundários. No caso do lodo contido no tanque de aeração do módulo 2, que 

apresentou o resultado de 970 mL/L em 30 minutos, os parâmetros físico-químicos 

como: OD (ver Tabela 3.1) e IDL (ver Tabela 3.2) apresentaram valores baixos, 

respectivamente 0,4 mg/L e 0,29 e o resultado do IVL (ver Tabela 3.2) foi bastante alto, 

338,81 mL/mg, o que indica a possibilidade da ocorrência de lodo filamentoso. 

Nos outros casos, havia lodo flutuando no decantador secundário, o que 

caracteriza um lodo ascendente que pode ser causado por uma desnitrificação no 

decantador, provocada por determinadas condições, como, por exemplo, temperaturas 

elevadas acima de 30º C (ver Tabela 3.2), típicas desta região, e um longo tempo de 

detenção do lodo dentro das unidades de decantação, devido a uma baixa vazão de 

recirculação ou a problemas com o mecanismo de remoção do lodo. 

As Figuras 3.5, 3.6, 3.7 comparam os valores da sedimentabilidade do lodo, do 

IVL e do IDL encontrados no lodo dos tanques de aeração dos módulos em estudo. 

Nestas figuras, estão indicadas as faixas de IVL e IDL recomendadas no projeto (50 a 

100 mL/mg, para o IVL e 1,0 a 1,5, para o IDL) e na literatura (< 120 mL/mg, para o IVL 

e > 1,0, para o IDL). 
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Figura 3.5: Valores de sedimentabilidade do lodo, IVL e IDL para o lodo do tanque de 

aeração 1, nos meses de agosto de 2002 a abril de 2003, que correspondem, 

respectivamente, às coletas de 1 a 9. 
 

 Quanto maior a dificuldade do lodo de sedimentar, maiores eram os valores do 

volume de lodo sedimentado e do IVL e menores os de IDL. Em janeiro de 2003 (coleta 

6), a concentração de SST no tanque de aeração foi de 4,285 g SST/L e, como os 

parâmetros apresentados nos gráficos acima dependem desta concentração, o alto 

volume de sedimentabilidade verificado neste mês (460 mL/L) pode ter sido causado 

pela elevada presença de sólidos no tanque de aeração. Entretanto, em março de 2003 

(coleta 8), a concentração de SST no tanque de aeração foi de 2,578 g/L, que 

comparada com aquela observada em janeiro, não é alta, mesmo assim, o volume de 

lodo sedimentado foi de 570 mL/L (o valor mais alto observado durante o período de 

estudo no módulo 1), neste caso, a temperatura ambiente (acima de 30º C) pode ter 

influenciado a capacidade de sedimentação, já que a concentração de OD no tanque 
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de aeração era de 2.6 mg O2/L não é propício ao aparecimento de organismos 

filamentosos. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.6: Valores de sedimentabilidade, IVL e IDL no lodo do tanque de aeração do 

módulo 2, nos meses de agosto de 2002 a abril de 2003, que correspondem, 

respectivamente, às coletas de 1 a 9. 

 

 Este módulo foi o que apresentou maior dificuldade de sedimentação, sendo 

esta confirmada pelos valores do volume de lodo sedimentado, IVL e IDL. Isto pode ser 

justificado por fatores ambientais, como as baixas concentrações de OD (0.4 mg O2/L 

em outubro de 2002, por exemplo) que facilitam o aparecimento de organismos 

filamentosos e, conseqüentemente, a formação dos flocos, dificultando a sedimentação 

do lodo.  
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Figura 3.7: Valores de sedimentabilidade, IVL e IDL no lodo do tanque de aeração do 

módulo 3, nos meses de agosto de 2002 a abril de 2003, que correspondem, 

respectivamente, às coletas de 1 a 9. 

 

 Este módulo apresentou os melhores resultados dos parâmetros apresentados 

nos gráficos acima. Como foi o único módulo onde os valores de OD foram satisfatórios 

para o bom funcionamento do sistema, as características de sedimentação do lodo 

permaneceram adequadas, não havendo o perigo do aparecimento de lodo filamentoso 

ou disperso no tanque de aeração 3. 

 

 As Figuras 3.8 e 3.9 mostram as porcentagens de sólidos fixos e voláteis com 

relação à concentração de sólidos totais contida no lodo dos tanques de aeração. 
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Figura 3.8: Porcentagens de STF e STV, em relação aos teores de ST nos tanques de 

aeração nos meses de agosto de 2002 a abril de 2003, que correspondem, 

respectivamente, às coletas de 1 a 9. 

 

 Os gráficos acima mostram que há uma maior concentração de matéria orgânica 

nos tanques de aeração. Isto ocorre por causa da recirculação do lodo que introduziu 

mais biomassa ativa nos tanques de aeração, já que maior parte do lodo acumulado 

nos decantadores secundários é constituída por sólidos voláteis.  
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Figura 3.9: Porcentagens de SSF e SSV, em relação aos teores de ST nos tanques de 

aeração, nos meses de agosto de 2002 a abril de 2003, que correspondem, 

respectivamente, às coletas de 1 a 9. 
 

 Os resultados apresentados nos gráficos acima confirmam a maior quantidade 

de biomassa ativa, pois estas são expressas em termos de sólidos suspensos voláteis. 

Isto também é justificado pelas razões descritas para as concentrações de sólidos 

totais voláteis.  

Na Tabela 3.4 está descrita a relação entre os microrganismos indicadores das 

condições de depuração, encontrados na análise de microscopia feita no líquor misto 

dos tanques de aeração, e o desempenho do sistema de lodos ativados. 

As Figuras de 3.10 a 3.14 mostram imagens dos microrganismos encontrados 

neste exame. Foi utilizado microscópio, modelo LEICA, câmera tipo LEICA Wild MPS 

52 e aumentos de 40X e 100X para se obter as imagens. 
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Fig. 3.10: Espirais de 
lignina 

Aumento: 40X 
 

Fig. 3.11: Sarcodinos –Tecameba 
Arcella vulgaris 
Aumento: 100X 

Fig. 3.12: Sarcodinos – Tecameba 
Euglypha alveolata 

Aumento: 40X 

Fig. 3.14: Ciliado pedunculado – 
protozoário 

Vorticella convallaria 
Aumento: 100X 

Fig. 3.13: Metazoário – rotíferos 
Colurella 

Aumento: 40X 
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Tabela 3.4: Relação entre microrganismos, fragmentos orgânicos e o desempenho do 

sistema. 
MICRORGANISMOS E 

FRAGMENTOS 
ORGÂNICOS 

FREQUÊNCIA CARACTERÍSTICAS DO 
PROCESSO Amostras 

Espirais de lignina 
(Fig. 2.10) 

Ocorrência em 
todos os tanques de 

aeração. 

São fragmentos orgânicos 
encontrados em efluentes de 

industrias agro alimentares, como por 
exemplo, conservantes de legumes 
(CANLER et al, 1999). Como a ETE 

funciona em um hotel, é de se esperar 
a ocorrência deste tipo de fragmento. 

Ago/02 
Set/02 
Nov/02 
Dez/02 
Fev/03 

Sarcodinos – Tecamebas 
i. Arcella vulgaris 
(Fig. 3.11) 

ii. Euglypha alveolata 
(Fig. 3.12) 

Em grande 
quantidade nos três 

tanques. Em 
dezembro de 2002, 

o microrganismo 
especificado no item 
ii não esta presente 

no tanque de 
aeração 3. 

Indica condições de boa depuração. 
i. Também são encontrados em 

sistemas de tratamento de 
efluentes industriais agro 

alimentares (CANLER et al, 
1999); logo, sua presença no 
líquor misto dos tanque de 

aeração é justificada. A 
presença deste microrganismo 
indica nitrificação (VAZOLLER 

et al, 1989), confirmando a 
suspeita da ocorrência deste 

processo nos tanques de 
aeração. 

ii. Sua presença também está 
relacionada com a ocorrência 

de nitrificação e boas 
condições de aeração 

(VAZOLLER, et al, 1989). 

Ago/02 
Set/02 
Nov/02 
Dez/02 
Fev/03 

Metazoário – Rotíferos 
i. Corulella 
(Fig. 3.13) Freqüentes nos 

tanques de aeração 
1 e 2. 

Presentes em lodos com baixa carga 
orgânica. No mês e que se observou a 

presença deste microrganismo, a 
eficiência de remoção caiu (ver fig. 

3.16) e lodo apresentou dificuldade de 
sedimentação.  

Out/02 

Protozoário – Ciliado 
pedunculado 

i. Vortícella covallaria 
(Fig. 3.14) 

Freqüentes nos 
taques de aeração 1 

e 2. 

Efluente de má qualidade; fenômeno 
transiente (carga descontínua) 

(VAZOLLER et al, 1989). Nos meses 
onde foi detectada a presença destes 

microrganismos, a eficiência de 
remoção da matéria orgânica diminuiu 

(ver fig. 3.16). 

Dez/02 
Mar/03 
Abr/03 

 

Filamentos Tanques de aeração 
1 e 2. 

Lodo com dificuldade de 
sedimentação (970 mL/L, 0,4 mg O2/L 

de OD, IVL de 339 mL/mg e IDL de 
0,29, no tanque de aeração 2).  

Out/02 

 

No mês em que se verificou a presença de organismos filamentosos no lodo, 

não foi possível obter imagens por falha no equipamento fotográfico. 

A Figura 3.16 mostra as concentrações de ST e SST no efluente final e os 

valores da eficiência de remoção da matéria orgânica, baseados na remoção da DQO, 

durante os meses de coleta. As coletas de 1 – 9 representam, respectivamente, os 

meses de agosto de 2002 até abril de 2003. 
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Figura 3.15: Remoção da matéria orgânica consolidada no sistema (3 módulos) 

  

Os resultados obtidos mostram que em todos os meses, o desempenho 

operacional da estação de tratamento estava bom (acima de 70%). Entretanto, em 

fevereiro de 2003 (coleta 7), este começou a apresentar uma redução. Nos meses de 

janeiro (coleta 6), março (coleta 8) e abril de 2003 (coleta 9), foram observadas as 

menores eficiências de remoção da matéria orgânica, durante todo o período de 

estudo, o que pode ter sido conseqüência de interrupções no funcionamento da 

estação de tratamento. 

 A concentração de ST e SST no efluente final aumentou quando o desempenho 

da estação de tratamento caia e isto pode ter sido conseqüência da perda de sólidos 

com o efluente do decantador, deteriorando sua qualidade, já que o lodo não 

apresentava boas qualidades de decantação e havia grumos de lodo flutuando no 

decantador secundário. 
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3.6       CONCLUSÕES 

 

Neste estudo foi possível concluir que: 

1. O lodo do tanque de aeração 3 teve boa sedimentação durante o período de 

estudo, podendo esta ser confirmada pelos dos valores do IVL (abaixo de 100 mL/mg) 

e do IDL (maiores que 1,0). 

2. Os lodos nos tanque de aeração 1 e 2 apresentaram baixa capacidade de 

sedimentação. Os valores de IVL ficaram acima dos limites estabelecidos em projeto 

(120 mL/mg) e na literatura (50 – 100 mL/mg). Grande parte dos resultados de IDL está 

abaixo de 1,0 e não se encontram dentro das faixas recomendadas em projeto (1,0 – 

1,5%) e na literatura (acima de 1,0). 

3. As concentrações de OD nos tanques de aeração, em geral, apresentaram 

variações significativas, como valores bastante baixos (0,3 mg O2/L em janeiro de 

2003, no módulo 1) ou bastantes altos (5,8 mg O2/L em setembro de 2002, no módulo 

2), não se situando dentro da faixa especificada em projeto (1,5 e 5,0 mg O2/L) e na 

literatura (1,0 e 2,0 mg O2/L). 

4. Com relação ao pH, a maioria dos valores atendeu às especificações do projeto 

(6,5 a 8,0). A temperatura apresentou-se acima de 30° C e conseqüentemente fora da 

faixa de projeto (15 a 30° C) em todo o período de estudo. 

5. A concentração de sólidos suspensos totais nos tanques de aeração com relação 

aos intervalos recomendados pela literatura (4500 a 5000 mg SST/L) e pelo projeto 

(2000 a 4000 mg SST/L), apresentou-se da seguinte forma: 

 

Tabela 3.5: Situação das concentrações de SST no lodo dos tanques de aeração com 

relação aos intervalos recomendados pela literatura e pelo projeto: 
mg SST/L 

Módulos 
Mínimo Máximo 

Situação 

1 2500 4285 

2 2420 3100 

3 2720 3785 

§ Abaixo do intervalo recomendado pela literatura. 
§ Dentro do intervalo estabelecido no projeto. 

 

6. O volume de lodo sedimentado nos tanques de aeração com relação aos 

intervalos recomendados pela literatura (150 mL/L) e pelo projeto (200 a 400 mL/L), 

apresentou-se da seguinte forma: 
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Tabela 3.6: Situação da capacidade de sedimentação do lodo dos tanques de aeração 

com relação aos intervalos recomendados pela literatura e pelo projeto: 
ML/L 

Módulos 
Mínimo Máximo 

Situação 

1 220 570 

2 350 970 

3 225 300 

§ Acima do intervalo recomendado pela literatura. 
§ Dentro do intervalo estabelecido no projeto. 

 

7. Pelo fato do sistema ter apresentado alguns parâmetros operacionais com valores 

não satisfatórios, a ETE mostrou indícios de redução no desempenho do tratamento, 

confirmada através da presença de microrganismos indicadores das condições de 

depuração, como: Corulella e Vorticella convallaria, nas análises de microscopia e pela 

eficiência de remoção da matéria orgânica verificada nos meses de estudo. 

8. Os problemas no fornecimento de OD pelos aeradores, a interrupção do 

funcionamento dos módulos podem ser os principais fatores relacionados com a 

diminuição no desempenho da ETE. Ou seja, a operação inadequada da estação pode 

estar causando todos os problemas apresentados neste estudo. 

 

3.7  SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os parâmetros analisados podem ser corrigidos através da aplicação de 

medidas como: 

1. Retirar o lodo de excesso do decantador quando o teste de sedimentação indicar 

um volume de lodo decantado acima de 400 mL/L, a fim de evitar sua permanência por 

muito tempo nas unidades de decantação e, conseqüentemente, o excesso de lodo 

flutuando nos decantadores, para que estes não sejam perdidos com o efluente, 

deteriorando a sua qualidade. 

2. Na limpeza dos módulos que compõem a estação de tratamento, não interromper 

o funcionamento total da ETE; apenas manter parado o módulo a ser limpo. 

3. Fazer a manutenção dos aeradores e fixar uma concentração de OD nos tanques 

que não permita o aparecimento de zonas mal aeradas, por exemplo, manter o OD em 

3,0 mg O2/L. 

4. No monitoramento da estação de tratamento, relacionar as análises de 

microscopia com os resultados físico-químicos na avaliação dos estudos dos 

parâmetros usados para indicar o desempenho do sistema. 
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CAPÍTULO 4 

 
OTIMIZAÇÃO DA FREQÜÊNCIA DE 

DESCARGAS DE LODO EM REATORES UASB 
 

 
 
  
4.1  INTRODUÇÃO 

  

 Os reatores anaeróbios de fluxo ascendente (UASB) têm se tornado uma 

alternativa muito utilizada em todo país no tratamento de esgotos domésticos, por 

causa do baixo custo de implantação e operação, associado a uma significativa 

remoção de matéria orgânica.  

 Os microrganismos envolvidos nos processos de tratamento biológico têm a 

capacidade de converter os compostos orgânicos biodegradáveis disponíveis em 

subprodutos que possam ser removidos do sistema sob a forma de sólidos (lodo), 

líquido (água) ou gás (metano e gás carbônico). 

 No reator UASB é produzida uma certa quantidade de lodo que fica retida no 

sistema. Naturalmente, essa acumulação é limitada pela área física do reator. Ao 

atingir o limite de armazenamento do lodo, o reator se torna “cheio” e, a partir de então, 

a massa de lodo permanecerá constante e todo o lodo produzido será descartado com 

o efluente, causando-lhe efeitos negativos como é o caso das concentrações de SST, 

DQO e DBO que no efluente bruto tendem a ser maiores que aquelas no efluente 

decantado (VAN HAANDEL e LETTINGA, 1994). 

Quando a capacidade de acumulação de sólidos biológicos do reator for 

atingida, basicamente há duas maneiras de gerenciar a produção de lodo no sistema. 

Uma é aplicar descargas periódicas do lodo para evitar sua presença no efluente. A 

segunda é operar o reator com a máxima massa de lodo e aceitar o fato de que haverá 

a presença de sólidos sedimentáveis no efluente (VAN HAANDEL e LETTINGA, 1994). 

Isto não é aceitável pelos órgãos ambientais quando se trata da qualidade do efluente 

tratado a ser lançado na maioria dos corpos receptores. 

 No caso particular de reatores UASB com pós-tratamento, quando esta unidade 

é uma lagoa de polimento, operar este tipo de reator sem descarte seria uma prática 

perigosa, pois a lagoa passaria a receber um efluente com uma grande concentração 

de sólidos orgânicos e inorgânicos, os quais comprometeriam seu funcionamento, 
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causando excessiva turbidez e uma grande concentração de lodo no fundo dessas 

lagoas. 

Antes de aplicar as descargas é importante conhecer a fração da massa de lodo 

que pode ser descartada. Para minimizar os prejuízos operacionais, as descargas de 

lodo devem ser dadas a uma freqüência mínima, e uma quantidade máxima de lodo 

deve ser descartada por vez (SEGHEZZO et al, 2004). 

A freqüência de descarte do lodo depende da unidade de desaguamento (natural 

ou mecânico) em operação na estação de tratamento. Tomando como exemplo 

desaguamentos naturais em leitos de secagem, dependendo do clima da região, os 

períodos de secagem podem ser curtos (em torno de 20 dias) ou não. Se o volume do 

leito de secagem for pequeno, este não irá suportar as grandes descargas de lodo. Por 

outro lado, se uma pequena quantidade de lodo for retirada do reator a uma freqüência 

mínima, esta não provocará mudanças no desempenho operacional do sistema. 

O descarte excessivo de lodo pode causar quedas no desempenho do 

tratamento porque se a massa de lodo remanescente for mínima, a eficiência do 

tratamento e a estabilidade operacional do reator serão afetadas (CAVALCANTI et al, 

1999). 

A possível queda na eficiência do tratamento, só ocorrerá se o sistema não 

estiver sendo devidamente operado e as descargas aplicadas corretamente. Caso haja 

a queda na eficiência do tratamento, este fato pode ser atribuído à redução, 

quantitativa e qualitativa, da população microbiana responsável pela transformação da 

matéria orgânica do afluente em metano. Com o decorrer do tempo, a biomassa vai se 

desenvolvendo e a eficiência de remoção do material orgânico começa a apresentar 

sinais de recuperação, até que o reator alcance seu limite de acumulação de sólidos 

biológicos e necessite de uma nova descarga de lodo. 

Um dos fatores ambientais de grande importância para o controle e a operação 

adequada dos processos anaeróbios é o pH. Em se tratando da estabilidade 

operacional, é particularmente importante o fato das bactérias produtoras de ácidos 

serem muito menos sensíveis ao pH que as metanogênicas. As bactérias acidogênicas 

podem ainda se mostrar bastante ativas mesmo com baixos valores de pH, como, por 

exemplo, 4,5, onde a produção de ácido continuará livremente, enquanto que a 

produção de metano é praticamente interrompida por causa do efeito do pH ácido, 

provocando o “azedamento” do reator (CHERNICHARO, 1997). 

Valores ótimos de pH para o crescimento dos microrganismos produtores de 

metano encontram-se na faixa de 6,6 a 7,4, embora se possa conseguir uma 
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estabilidade na formação de metano com valores entre 6,0 e 8,0. Com relação às 

bactérias produtoras de ácido, o pH ótimo encontra-se entre 5,0 e 6,0, com uma 

tolerância maior para valores mais baixos (CHERNICHARO, 1997). 

A importância deste trabalho está associada ao estudo do comportamento de 

um reator UASB, em escala real, em função de descargas periódicas distintas do lodo 

excedente. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo teve como objetivo: (i) avaliar o comportamento de um reator 

UASB com relação à eficiência de remoção da matéria orgânica e à presença dos SSV 

no efluente das oitos células que compõem o reator, quando freqüências distintas de 

descargas do lodo excedente são aplicadas às células; (ii) determinar a massa total de 

lodo contida em cada uma das células, o coeficiente de produção do lodo (Y) e a 

produção diária do lodo. 

 

4.3  METODOLOGIA 

  

A estação de tratamento de esgotos Mangueira é basicamente composta por um 

reator UASB, constituído por oito células em paralelo, seguido por uma lagoa de 

polimento e está destinada a receber os esgotos coletados nos bairros: Mangueira, 

Mustardinha e adjacências, todos localizados em Recife – PE. 

A área atendida pela ETE é de baixa renda e recebe esgotos de um sistema 

separador. No entanto, dependendo do funcionamento, águas de chuva e uma grande 

quantidade de resíduos sólidos podem entrar no sistema e influenciar as características 

do esgoto que chega na estação. A pesar disto, a composição da água residuária é, na 

maior parte do tempo, predominantemente esgoto doméstico, com praticamente 

nenhuma contribuição de água residuária industrial. 

Cada uma das oito células do reator UASB tem 4,5 x 4,5 m de seção por 5,0 m 

de profundidade útil. A alimentação das células com o esgoto afluente é feita por um 

sistema de canalizações que permite uma distribuição eqüitativa da vazão total, com 

velocidades que impedem a sedimentação da matéria orgânica ao longo dos tubos. O 

fluxo de esgotos no sistema é mantido por bombeamento e o comportamento do reator 

foi estudado para um tempo de detenção hidráulica de 8 h para a vazão media diária 

de 31,11 L/s. 
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Em cada célula há uma caixa de distribuição com nove vertedores, que distribui 

o fluxo de esgoto afluente através de tubulações verticais, para evitar curtos circuitos 

hidráulicos ou zonas mortas na zona de digestão das células. Existem quatro saídas de 

efluentes em cada célula e estes são coletados por tubos perfurados que são 

conectados a um canal externo localizado na parte superior do reator. 

Os efluentes de todas as células são reunidos e o total é descarregado na lagoa 

de polimento, que tem a finalidade de remover a DBO remanescente e parte dos 

coliformes e helmintos. O efluente da lagoa é lançado num canal de drenagem do 

bairro Mangueira, que cruza a área onde está implantada a estação de tratamento e 

descarrega no rio Jiquiá, afluente do rio Tijipió. 

Para a remoção do lodo de excesso foram instaladas cinco canalizações de 

descargas dispostas em alturas diferentes, cuja finalidade é coletar amostras das 

várias camadas de sólidos biológicos que compõem a zona de digestão do reator e 

fazer as descargas do lodo de excesso nas unidades de desaguamento (leitos de 

secagem) instaladas na ETE. Os pontos de coleta foram distribuídos da seguinte 

forma, a partir da base do reator: 0,3 m; 0,8 m; 1,3 m; 1,8 m e 2,3 m. 

 

A Figura 4.1 representa o esquema do reator UASB/Mangueira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1: Fluxograma da ETE Mangueira 

 

Entre janeiro de 2003 e maio de 2004 realizou-se um estudo experimental onde 

foram estabelecidos períodos de descargas distintos do lodo excedente para cada 

célula do reator, os quais foram distribuídos da seguinte forma: célula 1, descargas 

mensais; célula 2, descargas bimestrais; célula 3, descargas trimestrais, célula 4, 
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descargas semestrais, célula 7, descargas a cada sete meses; célula 8, descargas a 

cada oito meses. 

 O reator UASB/Mangueira se encontrava há oito meses sem descarte do lodo de 

excesso de suas células; desta forma, primeiramente, fez-se uma descarga do lodo 

excedente nas oito células em janeiro de 2003. A partir de então, foram iniciadas as 

contagens dos intervalos entre as descargas do lodo de excesso, obedecendo a 

distribuição descrita no parágrafo anterior. 

Um volume de 8,82 m3 era descartado por vez, de cada célula, abrindo-se todas 

as tubulações de descarte do lodo de excesso e este foi tomado como padrão para 

todas as descargas feitas a partir de janeiro de 2003, o qual representava o volume do 

leito de secagem com dimensões em planta de 4,5 x 5,6 m, quando uma lâmina de 

0,35 m de lodo excedente era formada, o que correspondia a, aproximadamente, 9% 

do volume útil (101,25 m3) de cada célula. 

Esse volume foi calculado multiplicando-se a área do leito pela espessura da 

lâmina de lodo e pode ser pequeno se as descargas de lodo forem muito espaçadas, 

não provocando qualquer alteração na estabilidade do reator. 

Nos dias programados para as descargas, amostras do lodo, com volume de 

1000 mL, eram coletadas em cada um dos cinco pontos de coleta distribuídos ao longo 

da zona de digestão, para a determinação do perfil de SSV. As amostras eram 

mantidas a temperatura ambiente durante o transporte para o laboratório e as análises 

eram iniciadas no prazo de 24 horas. Calculada a concentração de SSV, esta, em 

função da profundidade, foi usada para estimar a quantidade total de sólidos biológicos 

contida em cada célula. 

Os cálculos para a determinação da quantidade de SSV contida nas células 

eram feitos somando-se as multiplicações entre a concentração de SSV contida nas 

amostras de lodo das diversas alturas dos pontos de coleta e o volume da camada de 

lodo que se formava entre os pontos de coleta. 

No intervalo entre as descargas, fez-se o monitoramento semanal das DQO 

bruta e filtrada, concentração de SSV e pH no afluente e efluente das células. Durante 

o experimento, a partir da 13ª descarga de lodo da célula 1, as coletas foram 

aumentadas para 2 vezes por semana, porque haviam poucos resultados comparados 

aos das outras células. 

As amostras coletadas do afluente e do efluente das células tinham um volume 

de 2000 mL e, também, foram mantidas à temperatura ambiente durante o transporte 

para o laboratório. As análises de DQO bruta, DQO filtrada (membrana de filtração com 
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0,45 µm) e dos SSV eram realizadas no período de 24 h e o pH foi medido em campo. 

A DQO foi determinada titulometricamente e os SSV gravimetricamente. Todos os 

ensaios físico-químicos foram realizados com base na metodologia do Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (1995). 

A produção diária de lodo foi calculada pela razão entre a carga orgânica diária 

removida (L0 em kg DQOREMOVIDA/dia) e o coeficiente de produção celular (Y em kg 

SSV/kg DQOREMOVIDA), determinado através da razão entre a taxa de geração de 

microrganismos e a taxa de utilização do substrato. 

Como o efluente do reator podia conter uma elevada concentração de SSV e a 

DQO total efluente podia ser inclusive maior que a DQO total afluente, a qualidade do 

efluente das células foi analisada com base na eficiência de remoção de DQO solúvel 

(desempenho do reator), calculada através da diferença entre a DQO bruta afluente e a 

DQO filtrada efluente, na concentração de SSV e na faixa de pH, determinados em 

intervalos de 5 a 7 dias após a descarga do lodo. 

 

4.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As figuras e tabelas a seguir mostram as eficiências de remoção da matéria 

orgânica, a concentração de SSV no efluente, o pH e os valores calculados da 

produção diária de lodo, da biomassa contida nas células e do coeficiente de produção 

de sólidos. 

 
4.4.1 Eficiência de Remoção do Material Orgânico 

Nas Figuras de 4.2 a 4.3 estão registradas as eficiências de remoção do material 

orgânico nas células de 1 a 8. As setas mostradas nos gráficos indicam os dias de 

descarga do lodo de excesso. 
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Figura 4.2: Eficiência de remoção da matéria orgânica nas células de 1 a 4. 
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Figura 4.3: Eficiência de remoção da matéria orgânica nas células de 5 a 8. 

 

As descargas do lodo de reatores UASB retiram parte dos microrganismos 

responsáveis pela degradação da matéria orgânica. Como a DQO filtrada é uma 
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indicação da fração orgânica solúvel presente no efluente final, esta fornecerá dados 

sobre o desempenho do tratamento nos reatores. 

Os resultados obtidos mostraram que as descargas de 9% do lodo, não 

chegaram a comprometer o desempenho operacional das células do reator UASB, com 

relação às eficiências de remoção do material orgânico. Estas, por sua vez, reduziram, 

mas os resultados não foram significativos e a recuperação das células se deu em, 

aproximadamente, duas semanas. 

Na maioria das células, as eficiências de remoção da matéria orgânica 

mantiveram-se com um mínimo de 60%, mas, com média entre 77 e 80%, o que pode 

ser considerada satisfatória. Com relação à estabilidade dos valores, a célula 1 foi a 

que se apresentou mais estável durante o todo o experimento. Isto pode ser 

conseqüência de maiores freqüências de descargas, pois o lodo estava sempre sendo 

renovado e o material inerte contido dentro do reator era retirado o maior número de 

vezes. 

A célula 2 apresentou mais variações nas eficiências de remoção da matéria 

orgânica durante todo o experimento. Na prática, aparentemente, esta célula recebia 

maior vazão afluente do que as outras, ao contrário do especificado no projeto da 

estação de tratamento. A vazão afluente deveria ser igualmente distribuída para as oito 

células. Como o tratamento preliminar (caixa de areia) também não era eficiente, o 

esgoto podia conter uma grande quantidade de material inerte que dificultava o 

processo de remoção da matéria orgânica. 

Estudos realizados em Campina Grande – PB mostraram que, para reatores 

UASB em escala piloto, operando com tempos de detenção hidráulica de 4 e 8 h, 

volume de 126 L e um eficiente separador de fase, foi possível aplicar descargas de 50 

a 60% do lodo de excesso sem afetar significativamente o desempenho dos reatores. 

Descargas acima de 80% reduziram temporariamente a eficiência de remoção da DQO 

(CAVALCANTI, et al, 1999). 

 

4.4.2 Perda de Partículas de Lodo com o Efluente 

As Figuras de 4.4 a 4.5 mostram as concentrações de SSV, antes e após as 

descargas do lodo de excesso, no efluente em oitos células que compõem o reator 

UASB. As setas mostradas nos gráficos indicam os dias de descargas do lodo de 

excesso das células. 
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Figura 4.4: Concentração de SSV no efluente das células de 1 a 4. 
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Figura 4.5: Concentrações de SSV no efluente das células de 5 a 8. 
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UASB. O aumento das concentrações de partículas de lodo no efluente foi verificado a 

partir da segunda semana. 

Os gráficos das concentrações em função do tempo mostram que: 

§ a célula 1 apresentou melhor estabilidade durante o período de estudo; 

§ a célula 2 se apresentou mais estável a partir da terceira descarga; 

§ a célula 3 também começou a apresentar estabilidade após a terceira descarga; 

§ na célula 4, os valores de SSV no efluente ficaram mais uniformes depois da 

segunda descarga; 

§ a célula 5, logo depois da primeira descarga, começou a apresentar valores mais 

estáveis das concentrações de SSV; 

§ na célula 6, os valores de SSV no efluente se tornaram mais estáveis após a 

primeira descarga; 

§ o comportamento da célula 7 com relação à presença de partículas de lodo no 

efluente foi mais estável a partir da segunda descarga; 

§ a célula 8 apresentou uma uniformidade da presença de partículas de lodo no 

efluente a partir da primeira descarga. 

Como o volume de lodo descartado é muito pequeno (8,82 m3 de 101,25 m3 de 

volume útil), a presença de partículas de lodo e de sobrenadante interferiram nos 

resultados das concentrações de SSV nos efluentes. Muitas vezes, no intervalo entre 

as descargas, a camada de sobrenadante aumentava de espessura a ponto de 

ultrapassar os limites do topo do reator, necessitando ser parcialmente retirada. Como 

isto ocorreu por várias vezes, a limpeza do sobrenadante foi se tornando um hábito e 

pode ter influenciado a estabilidade na presença de SSV no efluente das células do 

reator após as primeiras descargas. 

A presença de SSV no efluente também pode estar relacionada com falhas no 

separador de fases (sólidos, líquido e gases), as quais podem ter permitido a saída de 

partículas menos densas de lodo com o efluente, deteriorando sua qualidade. 

Durante o período de descargas a estabilidade operacional foi avaliada através 

dos valores de pH, os quais apresentaram valores médios de 6,8 e 6,9, 

respectivamente, para ao afluente e o efluente das células, e como ficaram próximos à 

neutralidade, as descargas não oferecem perigo de “azedamento do reator”. 

 

4.4.3 Produção de Lodo 

Para calcular a produção de lodo depois das descargas, considerou-se que o 

reator não estava totalmente cheio, pois parte do lodo de excesso escapava com o 
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efluente. Serão apresentados nesta seção as equações utilizadas para calcular a 

massa total de SSV, o coeficiente de produção de sólidos (Y), a produção diária do 

lodo e a Figura 4.6 que mostra o esquema feito para calcular os volumes teóricos das 

camadas de lodo ao longo da altura da zona de digestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.6: Esquema de divisões dos volumes das camadas na zona de 

digestão do reator. Onde: 0,3; 0,8; 1,3; 1,8; 2,3 e 2,7 m são as alturas dos pontos de 

coleta de lodo e 0,55; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50 e 2,45 m são as alturas estimadas das 

camadas de lodo formadas entre os pontos de coleta. 

 

4.4.4 Descrição dos procedimentos utilizados nos cálculos 

 
a. Dados de projeto do reator 

§ Área da seção de cada célula do reator – m2 

AS = comprimento (m) x largura (m) 

§ Tempo de detenção hidráulica 

TDH = 8 h 

§ Altura útil de cada célula do reator 

HU = 5,0 m 

§ Volume útil de cada célula do reator – m3 

VU = AS x HU 

5,0 m

0,3 m

2,3 m

1,8 m

1,3 m

0,8 m

0,95 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,55 m

3,0 m

Gás

Efluente

4,5 m

Afluente

2,0 m

A

E

D

C

B

0,5 m

0,5 m

0,5 m

0,5 m

2,7 m

0,3 m

LEGENDA

•Medidas destacadas em 
azul: distância de um ponto 
de coleta a outro.

•Medidas destacadas em 
vermelho: distância da 
base do reator até o ponto 
de coleta.

•Medidas destacadas em 
verde: altura da camada de 
lodo até o separador de 
fases (3,0 m) e altura do 
separador de fases até o 
topo do reator (2,0 m).

86 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

§ Vazão teórica – m3/dia 

Qt = Vu (m3) ÷ TDH (h) x 24 h 

§ Alturas dos pontos de coleta em cada célula do reator 

Efluente → 5,0 m 

A → 2,3 m 

B → 1,8 m 

C → 1,3 m 

D → 0,8 m 

E → 0,3 m 

(ver Figura 4.6) 

§ Altura da camada de lodo que envolve o ponto de coleta 

Efluente → 2,0 m 

A → 0,95 m 

B → 0,5 m 

C → 0,5 m 

D → 0,5 m 

E → 0,55 m 

(ver Figura 4.6) 

§ Altura da zona de digestão em cada célula do reator 

H1 = 3,0 m 

(ver Figura 4.6) 

§ Altura do separador de fases em cada célula do reator 

H2 = 2,0 m 

(ver Figura 4.6) 

b. Biomassa total contida em cada célula 

§ Volume da camada de lodo que envolve os pontos de coleta (m3) 

Efluente → As x (altura de coleta do efluente – 2,0 m) 

A → As x (altura da camada de lodo que envolve a altura A – 0,95 m) 

B → As x (altura da camada de lodo que envolve a altura B – 0,5 m) 

C → As x (altura da camada de lodo que envolve a altura C – 0,5 m) 

D → As x (altura da camada de lodo que envolve a altura D – 0,5 m) 

E → As x (altura da camada de lodo que envolve a altura E – 0,55 m) 

§ Biomassa contida em cada camada de lodo (kg SSV) 
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Efluente → SSVLodo x (volume da camada de lodo que envolve o ponto de coleta 

do efluente) 

A → SSVLodo x (volume da camada de lodo que envolve o ponto de coleta do o lodo 

da altura A) 

B → SSVLodo x (volume da camada de lodo que envolve o ponto de coleta do o lodo 

da altura B) 

C → SSVLodo x (volume da camada de lodo que envolve o ponto de coleta do o lodo 

da altura C) 

D → SSVLodo x (volume da camada de lodo que envolve o ponto de coleta do o lodo 

da altura D) 

E → SSVLodo x (volume da camada de lodo que envolve o ponto de coleta do o lodo 

da altura E) 

§ Biomassa total em cada célula (kg SSV) 

 É a soma de toda a biomassa calculada para cada altura de coleta. 
Mt = ΣXj (kg/m3) x Vi (m3) 

c. Coeficiente de produção celular (Y – kg SSV/kg DQOremovida) 

§ DQOremovida (mg/L) = DQOafluente – DQOefluente 

Foi usada a DQO bruta (DQO particulada + DQO solúvel) por causa da parcela 

de sólidos em suspensão contida no efluente das células. 

§ Concentração de SSVLodo retirada do reator (g/L) = (SSVLodo presente na célula 

antes da descarga do lodo) – (SSVLodo presente na célula após a descarga do 

lodo) 

§ Taxa de geração de microrganismos (mg SSV/L.d)= {(SSVLodo retirada de cada 

célula) + (SSV no efluente)} ÷ (período de tempo entre duas descargas 

consecutivas) 

§ Taxa de utilização do substrato (mg DQOremovida/L.d) = DQO removida ÷ (período 

de tempo entre duas descargas consecutivas) 

§ Coeficiente de produção celular = (taxa de geração de microrganismos) ÷ (taxa 

de utilização do substrato) 

d. Produção diária do lodo (kg SSV/dia) 

§ Carga orgânica no afluente (L0 afluente – kg DQOafluente/dia) = vazão x DQOafluente 

§ Carga orgânica no efluente (L0 efluente – kg DQOefluente/dia) = vazão x DQOefluente 

§ Carga orgânica removida diariamente (L0 removida – kg DQOremovida/dia) = (carga 

orgânica afluente) – (carga orgânica efluente) 

§ Produção diária do lodo = Y x L0 removida 
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§ Lodo produzido teoricamente (kg SSV) = (produção diária do lodo) x (intervalo 

entre as descargas) 

Descrição dos cálculos – Célula 2 

a. Dados de projeto do reator 

§ Área da seção de cada célula do reator – m2 

AS = 4,5 x 4,5 = 20,25 m2 

§ Tempo de detenção hidráulica 

TDH = 8 h 

§ Altura útil de cada célula do reator 

HU = 5,0 m 

§ Volume útil de cada célula do reator – m3 

VU = 20,25 x 5 = 101,25  

§ Vazão teórica – m3/dia 

Qt = 101,25 (m3) ÷ 8 h x 24 h = 303,75 

b. Biomassa total contida em cada célula 

§ Volume da camada de lodo que envolve os pontos de coleta - m3 

V Efluente = 20,25 (m2) x 2,0 (m) = 40,5 

VA = 20,25 x 0,95 = 19,24  

VB = 20,25 x 0,5 = 10,13  

VC = 20,25 x 0,5 = 10,13  

VD = 20,25 x 0,5 = 10,13  

VE = 20,25 x 0,55 = 11,14  

§ Biomassa contida em cada camada de lodo – kg SSV 

V Efluente = 0,053 x 40,5 m3 = 2,15 

VA = 26,95 (g/L) x 19,24 m3 = 518,45  

VB = 31,48 (g/L) x 10,13 m3 = 318,74  

VC = 34,83 (g/L) x 10,13 m3 = 352,65  

VD = 36,64 (g/L) x 10,13 m3 = 370,98  

VE = 43,54 (g/L) x 11,14 m3 = 484,93  

§ Biomassa total em cada célula – kg SSV 

 Σ Biomassa contida em cada camada de lodo = 2,15 + 518,45 + 318,45 + 352,65 + 

370,98 + 484,93 = 2048 

c. Coeficiente de produção celular – Y 

§ DQO removida (mg DQO removida/L) = 567 – 246 = 321 

§ Carga orgânica diária (kg DQO/dia) 
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L0 Afluente = 303,75 x 567 x 10-3 = 172 

L0 Efluente = 303,75 x 246 x 10-3= 75 

L0 Removida = 172 – 75 = 98 

§ Concentração de SSVLodo retirada do reator 

SSV retirado (g/L) = 173,44 – 173,42 = 0,02 

§ Taxa de geração de microrganismos (mg SSV/L dia) = (0,02 + 0,053) ÷ 59 = 

1,24 x 10-3 x (103 mg) = 1,24 

§ Taxa de utilização do substrato (mg DQO removida/L dia) = 321 ÷ 59 = 5,44 

§ Coeficiente de produção celular (kg SSV/kg DQO removida) = 1,24 ÷ 5,44 = 0,23 

d. Produção diária do lodo 

PLodo (kg SSV/dia) = 0,23 x 98 = 22,54 

§ Lodo produzido teoricamente (kg SSV) = 22,54 x 59 = 1329,86 = 1330 

Na Tabela 4.1 estão registrados os valores da massa total de SSV em cada 

célula do reator UASB, do coeficiente de produção celular (Y) e da produção diária de 

lodo. 

 

Tabela 4.1: Biomassa total e produção diária do lodo contido nas células do reator 

UASB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando-se a Tabela 4.1, verificou-se que o lodo produzido, em diferentes 

intervalos entre duas descargas, apresentou valores que, teoricamente, aumentariam a 

quantidade de biomassa de acordo com os períodos de descargas aplicados a cada 

uma das células do reator. Contudo, na prática o crescimento da massa de sólidos 

biológicos foi diferente e menor do que soma entre o lodo produzido e a biomassa que 

ficava retida nas células após cada descarga. Estes valores podem ser explicados pela 

falta de uniformidade na distribuição das vazões afluente, que é observada entre as 

Parâmetros Unidades Célula 1 Célula 2 Célula 3 Célula 4 Célula 5 Célula 6 Célula 7 Célula 8
Volumes das células m3 101 101 101 101 101 101 101 101

TDH horas 8 8 8 8 8 8 8 8
Vazão teórica m3/dia 304 304 304 304 304 304 304 304

DQOafluente mg/L 560 567 565 564 565 568 572 564
DQOefluente mg/L 240 246 222 226 219 222 215 232
DQOremovida mg DQOremovida/L 320 321 343 338 346 346 357 332

L0 afluente kg DQOafluente/dia 170 172 172 171 172 173 174 171
L0 efluente kg DQOefluente/dia 73 75 67 69 67 67 65 70
L0 removida kg DQOremovida/dia 97 98 104 103 105 105 108 101

Tx de geração de microrganismos mg SSV/L dia 2,23 1,24 0,76 0,59 0,47 0,39 0,33 0,26
Tx de utilização do substrato mg DQOremovida/L dia 10,67 5,44 3,81 2,84 2,31 1,91 1,69 1,41

Y kg SSV/kg DQOremovida 0,21 0,23 0,20 0,21 0,21 0,21 0,19 0,19
Biomassa total kg SSV 1823 1803 1946 1895 1900 2426 1941 1847

Produção diária de lodo kg SSV/dia 20 22 21 22 22 22 21 19
Int. entre as descargas dias 30 59 90 119 150 181 211 235

Lodo produzido kgSSV 612 1323 1875 2566 3311 3995 4347 4503
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células do reator e de concentrações de sólidos inorgânicos (areia) que entram no 

reator, devido às falhas no funcionamento da caixa de areia que atende o sistema, e 

aumentam a concentração de sólidos inorgânicos dentro do reator. 

De acordo com VAN HAANDEL e LETTINGA, 1994, os valores de Y são, 

aproximadamente, os seguintes: 0,15 kg SSV/kg DQOremovida (bactérias acidogênicas) e 

0,03 kg SSV/kg DQOremovida (bactérias metanogênicas). Combinando os dois valores, 

temos um Y igual a 0,18 kg SSV/kg DQOremovida, mas, o valor utilizado na prática é 0,20 

kg SSV/kg DQOremovida. 

Os valores do coeficiente de produção de sólidos ficaram entre 0,19 e 0,23 kg 

SSV/kg DQOremovida e vários deles ficaram acima (ver Tabela 4.1) do valor utilizado na 

prática (0,20 kg SSV/kg DQOremovida.). Em muitas situações práticas, a biomassa 

presente no reator consiste de lodo bacteriano ativo e material insolúvel presente no 

afluente. Nesses casos, o valor de Y é bastante influenciado pela quantidade e 

natureza do material em suspensão trazido com o esgoto afluente. Como a ETE 

Mangueira recebe uma grande concentração de sólidos inorgânicos contida no esgoto 

bruto e devido a problemas na caixa de areia, o esgoto afluente das células recebe 

grandes quantidades de matéria insolúvel e estas podem influenciar a determinação do 

coeficiente de produção de sólidos. 

A célula 2 apresentou um valor de Y (0,23 kg SSV/kg DQO removida) acima da 

combinação recomendada pela literatura, o que pode ser devido a grande quantidade 

de carga orgânica recebida por esta célula, já que  distribuição das vazões não é 

uniforme e, provavelmente, a célula 2 é a que recebe a maior vazão de esgoto afluente. 

 

4.4.5 Situação da camada de lodo acumulada dentro das células quando 
estas se encontram “cheias” 

Com relação aos intervalos das descargas do lodo de excesso, estabelecidos 

para as células estudadas neste trabalho, estes não provocaram diferenças 

significativas nas eficiências de remoção da matéria orgânica e dos SSV. 

 

4.4.5.1 Descrição dos procedimentos utilizados nos cálculos da altura da camada de 

lodo 

A Figura 4.7 representa um modelo de reator onde estão indicadas todas as 

alturas de projeto e aquelas calculadas, onde, H é o símbolo usado para substituir o 

termo “altura”. 
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Figura 4.6: figura espelho onde estão discriminadas todas as alturas contidas nas 

células. 

 

a. Massa mínima do lodo dentro da célula (kg SSV) 

M mínima = L0 afluente ÷ AME 

Onde, L0 afluente é a carga orgânica afluente e AME é a atividade metanogênica 

específica que, para este caso, adotou-se um valor de 0,20 kg DQO/kg SSV dia 

(CHERNICHARO, 1997).  

b. Volume mínimo do lodo dentro da célula (m3) 

V mínimo = M mínima ÷ (c x densidade específica do lodo) 

Onde, c é a concentração de sólidos no lodo, a qual foi estabelecida em 3 a 5% 

(CHERNICHARO, 1997) e M mínima é a massa mínima de lodo dentro da célula. 

c. Altura mínima de lodo dentro da célula (m) 

H mínima = V mínimo ÷ AS 

Onde, V mínimo é o volume mínimo de lodo dentro da célula e AS é a área da base de 

cada célula. 

d. Massa máxima do lodo dentro da célula (kg SSV) 

M máxima = Σ Biomassa contida em cada camada de lodo 

e. Volume máximo do lodo dentro da célula (m3) 

V máximo = M máxima ÷ (c x densidade específica do lodo) 

Onde, c é a concentração de sólidos no lodo, a qual foi estabelecida em 3 a 5% 

(CHERNICHARO, 1997) e M máxima é a massa máxima de lodo dentro da célula. 

f. Altura máxima do lodo dentro da célula (m) 

H total

H compartimento de 

decantação

H zona de digestão

H útil da célula

Compartimento 
de decantação

Célula
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H máxima = V máximo ÷ AS 

Onde, V máximo é o volume máximo de lodo dentro da célula e AS é a área da 

base de cada célula. 

g. Altura total do lodo dentro da célula (m) 

H total = H mínima + H máxima 

A altura total do lodo dentro da célula representa aquela que foi comparada com 

a altura acumulada do lodo dentro da célula que não atinge o compartimento de 

digestão da célula e define a situação da camada de lodo quando a célula está “cheia”. 

 

Descrição dos cálculos – Célula 2 

a. Massa mínima do lodo dentro da célula (kg SSV) 

M mínima = 172 ÷ 0,2 = 860 

b. Volume mínimo do lodo dentro da célula (m3) 

V mínimo = 860 ÷ (0,04 x 1035) = 20,77 

c. Altura mínima de lodo dentro da célula (m) 

H mínima = 20,77 ÷ 20,25 = 1,03 

d. Massa máxima do lodo dentro da célula (kg SSV) 

M máxima = 1803 

e. Volume máximo do lodo dentro da célula (m3) 

V máximo = 1803 ÷ (0,05 x 1035) = 34,84 

f. Altura máxima do lodo dentro da célula (m) 

H máxima = 34,84 ÷ 20,25 = 1,72 

g. Altura total do lodo dentro da célula (m) 

H total = 1,03 + 1,72 = 2,75 

 

A Tabela 4.2 mostra a situação da altura total do lodo acumulado dentro de cada 

uma das células do reator em estudo. 
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Tabela 4.2: Situação da altura do lodo dentro das células do reator UASB antes do 

descarte do lodo de excesso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acordo com a Tabela acima, apenas a célula 6 apresenta uma situação de 

risco com relação à altura total de lodo atingida em seis meses de intervalo entre as 

descargas, pois o lodo pode atingir o compartimento de decantação e aumentar a 

concentração de sólidos no efluente desta célula. A respeito das outras células, os 

períodos de descargas, propostos neste trabalho, podem ser mantidos.  

As alturas do compartimento de decantação, da zona de digestão e útil da célula 

são dados de projeto. A altura total representa aquela calculada, para todas as células, 

e encontra-se representada em negrito nas Figuras 4.8 e 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros Unidades Célula 1 célula 2 Célula 3 Célula 4 Célula 5 Célula 6 Célula 7 Célula 8
L0 afluente kg DQOafluente/dia 170 172 172 171 172 173 174 171

AME kg DQO/kg SSV dia 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
cmáx % 5 5 5 5 5 5 5 5
cmín % 4 4 4 4 4 4 4 4

Des do lodo kg/m3 1015 1035 1066 1134 1077 1066 1076 1076
Acélula m2 20 20 20 20 20 20 20 20

Mmínima kgSSV 850 860 860 855 860 865 870 855
Vmínimo m3 20,94 20,78 20,17 18,84 19,97 20,29 20,22 19,87
Hmínimo m 1,03 1,03 1,00 0,93 0,99 1,00 1,00 0,98
Mmáxima kgSSV 1823 1803 1946 1985 1900 2426 1941 1847
Vmáxima m3 35,92 34,85 36,52 35,00 35,29 45,53 36,09 34,34
Hmáxima m 1,77 1,72 1,80 1,73 1,74 2,25 1,78 1,70
Htotal m 2,81 2,75 2,80 2,66 2,73 3,25 2,78 2,68
Hútil m 5 5 5 5 5 5 5 5
Hlodo m 3 3 3 3 3 3 3 3

Hcomp de decantação m 2 2 2 2 2 2 2 2
Int entre as descargas dias 30 60 90 120 150 180 210 240

Situação - Aceitável Aceitável Aceitável Aceitável Aceitável Arriscada Aceitável Aceitável
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Figura 4.7: Alturas totais das camadas de lodo nas células de 1 a 4 alcançadas no 

período entre duas descargas consecutivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.8: Alturas totais das camadas de lodo nas células de 5 a 8 alcançadas no 

período entre duas descargas consecutivas. 
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Para determinar o período ideal de descargas, foi necessário calcular as 

quantidades máxima e mínima de lodo que podem ser armazenadas dentro das células 

e assim estabelecer uma faixa de lodo a ser descartada para testar a estabilidade 

operacional do reator. Em seguida, determinar a massa de SSV descartada que estará 

contida dentro desta faixa, para depois calcular a produção de lodo, a taxa de 

acumulação do lodo e a perda de lodo com o efluente. O período entre as descargas 

será calculado como o quociente entre a quantidade descartada de lodo e a massa de 

lodo acumulada diariamente no sistema. Os procedimentos de cálculos e os valores 

encontrados em uma das células do reator serão descritos a seguir. 

 

4.4.5.1 Procedimentos de cálculo do intervalo ideal para as descargas de lodo 

a. Massa máxima de lodo dentro da célula (kg SSV) 

M máxima = Σ Biomassa contida em cada camada de lodo 

b. Massa mínima de lodo dentro da célula (kg SSV) 

M mínima = L0 afluente ÷ AME 

c. Quantidade de lodo descartada (kg SSV) 

M descartada = M máxima - M mínima 

d. Produção diária de lodo (kg SSV/dia) 

Produção diária do lodo = Y x L0 removida 

e. Quantidade de SSV perdida com o efluente 

Valor experimental: 53 mg SSV/L 

f. Volume de lodo dentro da célula (m3) 

V lodo = (Altura do último ponto de coleta) x (Área da seção do reator) 

g. Perda diária de SSV (kg SSV) 

SSV perdidos = (Valor experimental) x (Volume de lodo dentro da célula) 

h. Período ideal entre duas descargas consecutivas (dias) 

t ideal = M descartada ÷ (produção de lodo acumulada dentro da célula) 

 

Valores encontrados – Célula 2 

a. Massa máxima de lodo dentro da célula (kg SSV) 

M máxima = 1803 

b. Massa mínima de lodo dentro da célula (kg SSV) 

M mínima = 860 

c. Quantidade de lodo descartada (kg SSV) 

M descartada = 1803 – 860 = 943 
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d. Produção diária de lodo (kg SSV/dia) 

Produção diária do lodo = 22,54 

e. Quantidade de SSV perdida com o efluente 

Valor experimental: 53 mg SSV/L 

f. Volume de lodo dentro da célula (m3) 

V lodo = 2,3 x 20,25 = 46,57 

g. Perda diária de SSV (kg SSV) 

SSV perdidos = (53 x 10-6) x (46,57 x 103) = 2,47 

 A perda de lodo com o efluente representa, aproximadamente, 1/9 da produção 

diária, ou seja: 1/9 x 22,54 = 2,50 kg SSV/dia, enquanto que 8/9 desta mesma 

produção é acumulada dentro da célula: 8/9 x 22,54 = 20,04 kg SSV/dia. 

h. Período ideal entre duas descargas consecutivas (dias) 

t ideal = 943 ÷ 20,04 = 47,05 ou 48 dias 

 

A Tabela 4.3 mostra os valores calculados para as demais células que compõem 

o reator UASB da ETE Mangueira. 

 

Tabela 4.3: Período ideal para as descargas do lodo de excesso das células 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 e 8. 

 

4.5 CONCLUSÕES 

 
1. As distintas freqüências de descargas do lodo de excesso (1 a 8 meses) não 

afetaram significativamente a eficiência de remoção da matéria orgânica e dos SSV 

nas oitos células que compõem o reator UASB. Os valores médios da DQO solúvel e 

dos SSV, respectivamente, foram: 76% e 49%.  

2. As descargas do lodo de excesso também não afetaram os valores de pH, os 

quais permaneceram na faixa próxima à neutralidade (6,8 e 6,9, para o afluente e 

afluente, respectivamente), sem apresentar perigo de azedamento das 8 células do 

reator. 

Parâmetros Unidades Célula 1 Célula 2 Célula 3 Célula 4 Célula 5 Célula 6 Célula 7 Célula 8
Qde Máx de Lodo kg SSV 1823 1803 1946 1895 1900 2426 1941 1847
Qde Mín de Lodo kg SSV 850 860 860 855 860 865 870 855

Qde Desc de Lodo kg SSV 973 943 1086 1040 1040 1561 1071 992
Prod Diária de Lodo kg SSV/dia 20 22 21 22 22 22 21 19

SSVefluente mg SSV/dia 47 53 48 50 51 51 49 52
Vol de Lodo na Célula m3 47 47 47 47 47 47 47 47

SSVefluente diário kg SSV 2,2 2,5 2,2 2,3 2,4 2,4 2,3 2,4
Perda de Lodo com o Efluente kg SSV/dia 2,2 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4

Acúmulo de lodo na Célula kg SSV/dia 18 20 19 20 20 20 19 17
Int entre as Desc dias 55 48 58 53 53 80 57 60
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3. A produção teórica de lodo no intervalo entre duas descargas consecutivas 

somada à biomassa restante contida nas células após cada descarga apresentou se 

maior do que a quantidade de biomassa contida nas células, calculada a partir do perfil 

de sólidos suspensos voláteis do lodo, cujos valores, registrados na Tabela 4.4, 

variaram de: 2087 kg SSV, na célula 1, a 5393 kg SSV, na célula 8, para os valores 

teóricos, e de 1803 kg SSV, na célula 2, a 2426 kg SSV, na célula 6, para os valores 

calculados na prática. 

 
4.6 RECOMENDAÇÕES 

 
Segundo a Tabela 4.2, apenas o período de seis meses entre as descargas de 

lodo de excesso pode prejudicar o desempenho do sistema de tratamento. Entretanto, 

os leitos de secagem construídos na ETE Mangueira não têm capacidade para receber 

todo o volume de lodo produzido e acumulado em intervalos de descarte muito longos 

(acima de 1 mês), logo recomenda-se aplicar descargas mensais do lodo de excesso, 

ou aumentar o volume dos leitos de secagem da ETE Mangueira para que estes 

possam suportar o volume de lodo acumulado entre períodos de descargas mais 

longos. 
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CAPÍTULO 5 

 
DESAGUAMENTO E ESTABILIZAÇÃO ALCALINA DE 

LODO ANAERÓBIO 
 

 
 
5.1 INTRODUÇÃO 

 
Nos projetos de sistemas de tratamento de águas residuárias faz-se uso de 

processos e operações unitárias, distintas e sucessivas, nos quais ocorrem os 

fenômenos de separação das fases líquida, sólida e gasosa, e a modificação do estado 

e da natureza dos poluentes presentes nos esgotos. Nas etapas de separação, os 

microrganismos se aderem às partículas sólidas dos sedimentos; assim, o lodo 

proveniente dos reatores biológicos contém muito dos poluentes procedentes das 

atividades, dos hábitos alimentares e do nível de saúde da população atendida pelas 

redes coletoras de esgotos. Portanto, no lodo reproduzem as características de uma 

comunidade e o seu grau de poluição pode variar com o tempo e com a capacidade de 

remoção de patógenos e outros poluentes da estação de tratamento. 

Normalmente os esgotos sanitários contêm microrganismos como: vírus, 

bactérias, leveduras, protozoários, parasitas intestinais e seus ovos. Desta forma, não 

há como estabelecer um único organismo que possa ser um indicador de todos os 

grupos (ANDRAUS et al, 2001). Existe um grande número de microrganismos, 

patogênicos e não patogênicos, presentes no lodo que podem ser identificados através 

de técnicas específicas para a determinação da presença ou ausência, contagem e 

viabilidade. Entretanto, a maioria destas técnicas custa caro, são complexas e o tempo 

para a obtenção dos resultados é longo. 

Inicialmente, a identificação dos patogênicos é feita para um grande número de 

microrganismos, tais como: coliformes totais e fecais, Salmonella sp., Shigella sp., ovos 

de helmintos, cistos de protozoários e vírus entéricos. Com o decorrer dos trabalhos de 

identificação, passa-se a usar um número menor de indicadores, sendo os mais 

freqüentes: Salmonella sp., ovos de helmintos, coliformes totais, coliformes fecais e 

estreptococos fecais. A razão da escolha é que as técnicas para a identificação e 

determinação da densidade, por exemplo, de coliformes totais e fecais, é simples e 

eles fazem parte da flora normal do tubo digestivo, além de ser relativamente 

resistentes. Para o caso dos ovos de helmintos, os ovos de Ascaris sp. podem ser 
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usados como indicadores para os processos de tratamento e higienização, já que são 

bastante resistentes e podem sobreviver até sete anos (SILVA et al, 2002). 

Em trabalhos realizados na área da engenharia sanitária e ambiental, 

normalmente são utilizados os métodos de contagem e viabilidade de ovos de 

helmintos, bactérias patogênicas e coliformes fecais como indicadores do nível de 

higienização do lodo. A tecnologia de tratamento do lodo deve ser escolhida em função 

do tipo, tamanho e localização da ETE, bem como do destino final pretendido para o 

lodo. Além disso, antes de tomar uma decisão a respeito de qual tratamento deve ser 

aplicado ao lodo, é de grande interesse conhecer a quantidade de lodo produzido, suas 

características químicas e microbiológicas, os custos de implantação, de operação e de 

gerenciamento do tratamento. Desta forma, pode-se assegurar com mais segurança o 

êxito do método de tratamento a ser utilizado (CHÁVEZ et al, 2000). 

O desaguamento do lodo tem impacto importante nos custos de transporte e 

destino final; como o comportamento mecânico do lodo varia com o teor de umidade, o 

desaguamento também influencia de maneira decisiva seu manuseio (FERNANDES et 

al, 2001). A redução do teor de água contida no lodo é realizada por métodos físicos, 

como: adensamento, filtração, flotação e evaporação, os quais, quase sempre, são 

precedidos por uma preparação que facilita e acelera o processo de separação da 

água. A separação de sólidos e líquidos tende a aumentar a concentração de sólidos 

do lodo. Os processos de desaguamento podem ser naturais ou mecânicos. Nos 

processos mecanizados, os principais equipamentos utilizados são: prensa 

desaguadora, filtro prensa de placas, filtro prensa de esteiras, filtros a vácuo e 

centrífugas. Os sistemas naturais de desaguamento são constituídos, basicamente, de 

leitos de secagem, lagoas de lodo e disposição no solo. 

A secagem natural do lodo é afetada por diversos parâmetros, como por 

exemplo: temperatura, umidade do ar, viscosidade do lodo e ventilação. O clima 

brasileiro tem vários aspectos positivos que devem ser aproveitados, principalmente 

quanto à etapa de evaporação, já que a insolação, os ventos e a temperatura 

favorecem esse método. Como dependem do clima, os sistemas naturais se adaptam 

melhor em regiões de clima quente, como é o caso do nordeste brasileiro. 

A capacidade de desaguamento de lodo varia de acordo com a sua natureza e 

está diretamente relacionada com o tipo de lodo e a forma com que a água está ligada 

às partículas do lodo (GONÇALVES et al, 2001). Para que este processo possa ser 

empregado, é necessário que o lodo esteja bem digerido, pois facilitará sua drenagem 

e não provocará maus odores. 

101 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

O lodo de reatores anaeróbios tipo UASB tratando esgotos domésticos se 

adapta muito bem à secagem natural, porque a biomassa fica retida mais tempo no 

sistema, onde ocorre a digestão anaeróbia do próprio material celular, resultando em 

um lodo com menor teor de matéria orgânica (lodo digerido) e maior concentração de 

sólidos inorgânicos, não necessitando, desta forma, de uma etapa posterior de 

digestão. Para este tipo de lodo, a tecnologia mais empregada para a desidratação tem 

sido a dos leitos de secagem. Isto se deve aos pequenos volumes de lodo que são 

descartados do sistema, em função da baixa produtividade e da elevada concentração 

do lodo nos reatores com altos teores de sólidos, entre 3 e 5% (CHERNICHARO, 

1997). O lodo digerido lançado nos leitos de secagem seca com facilidade, através de 

evaporação e infiltração, e não desprende maus odores durante esse processo 

(IMHOFF e IMHOFF, 1986). 

O desaguamento do lodo influencia as suas características físicas (líquido, 

pastoso ou sólido). De acordo com o teor de umidade do lodo, este pode apresentar-se 

fluido (95% - 90%) e com o decorrer do desaguamento pode transformar-se em uma 

torta semi-sólida (75% - 70%), em um sólido duro e quebradiço (65% - 40%), ficar 

granulado (40% - 15%) ou tornar-se um pó fino, quando a umidade alcança valores 

abaixo de 15%. 

Os leitos de secagem são unidades de tratamento, cujo princípio de 

funcionamento envolve basicamente duas etapas: uma fase de drenagem do excesso 

de água livre presente no resíduo, com lixiviação de nutrientes, que percola pelo meio 

filtrante até atingir o sistema de drenagem; e outra de evaporação natural, na qual a 

água que não foi drenada é removida principalmente por ação da radiação solar e dos 

ventos. Para o estado do Paraná, os ciclos de secagem possuem duração de 25 dias 

(FERREIRA, et al, 1999). 

Quando um lodo mal digerido é submetido ao desaguamento natural, o tempo de 

secagem pode ser diminuído através da adição de coagulantes, os quais favorecem a 

agregação das partículas de sólidos e a formação de flocos como, por exemplo, o 

sulfato de alumínio; quanto maior a superfície específica das partículas de sólidos, 

maior o grau de hidratação e a resistência ao desaguamento. No mesmo sentido age a 

elutriação do lodo (IMHOFF e IMHOFF, 1986). 

Observando-se o perfil do lodo no leito de secagem, a parte superior seca mais 

rápido do que aquela mais próxima do fundo. Por esta razão, quando a umidade média 

do lodo atinge teores abaixo de 85%, a superfície do lodo no leito começa a apresentar 

rachaduras que vão evoluindo à medida que a umidade diminui. 
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Abaixo de 65 a 70% de umidade, a parte superficial a camada de lodo torna-se 

impermeável e sólida, o que diminui a influência das águas de chuva na umidade da 

massa de lodo, já que as fendas conduzem a água para o fundo do leito. Esta parte 

superior toma a forma de torrões, secos, apresentando baixíssimo peso em relação ao 

volume e relativa resistência ao quebramento (ILHENFELD et al, 1999). 

O lodo deve ser retirado do leito de secagem tão rápido quanto possível, após 

atingir teores de ST em torno de 30%, para não dificultar sua remoção posterior. Além 

disso, a permanência prolongada do lodo nos leitos promove o crescimento de 

vegetação que, além de mostrar indícios de mau planejamento de operação da ETE, 

prejudica de forma considerável a sua retirada. A operação de remoção do lodo do leito 

de secagem também pode ficar difícil se o mesmo estiver no estado pastoso. 

O grau de patogenicidade do lodo é, em geral, pouco reduzido somente através 

de processos de estabilização, como a digestão anaeróbia ou a digestão aeróbia. 

Muitos parasitas intestinais e principalmente seus ovos são pouco afetados por esse 

tratamento, necessitando de uma etapa completar, a higienização, como a 

estabilização alcalina do lodo, para a sua completa inativação (PINTO, 2001). 

Dentre os organismos patogênicos encontrados no lodo, os helmintos despertam 

grande interesse, pois o ambiente encontrado nos processos de tratamento de esgotos 

é propício ao embrionamento de seus ovos. Além disto, essa classe apresenta maior 

resistência às condições do meio, portanto, uma vez realizado o controle desses 

patógenos, os demais estarão automaticamente em níveis admissíveis, compatíveis 

com o uso agrícola, não suscitando riscos ao ambiente e aos usuários do produto 

(ANDREOLI et al, 2003). 

A literatura sugere que quando o tratamento alcalino produz um lodo caleado 

com um pH maior que 12, o risco de contaminação por parte dos ovos de Ascaris é 

limitado a um índice aceitável (SCHUH et al, 1985; citado em CAPIZZI-BANAS et al, 

2004). Além disso, uma vez armazenado o lodo caleado, o grau de inviabilidade deste 

depende tanto do pH quanto do período de estocagem. A um pH igual a 10 e depois de 

2 a 4 meses de armazenamento do lodo caleado, foi observada uma redução de 78% 

dos ovos viáveis de Ascaris (STORM et al, 1981; citado em CAPIZZI-BANAS et al, 

2004). 

A estabilização alcalina do lodo de esgoto é um dos principais processos de 

desinfecção e consiste na mistura da cal virgem ou hidratada (cal de construção) com o 

lodo. Três fatores intervêm no processo de estabilização do lodo com o uso da cal: (i) 

alteração da temperatura, gerada pelas reações químicas de hidratação da cal que 
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liberam calor; (ii) mudança do pH da mistura lodo e cal, que gera um produto alcalino 

com pH maior ou igual a 12, e, finalmente, (iii) a ação da amônia que será formada a 

partir do nitrogênio do lodo em condições de temperatura e pH elevados. 

A adição de cal ao lodo aumenta sua concentração de sólidos, o que pode ser 

um inconveniente para o transporte do lodo caleado. Com relação ao teor de 

nutrientes, a caleação provoca uma perda expressiva de nitrogênio (em torno de 50%); 

mesmo assim, um lodo digerido anaerobiamente e caleado apresenta um teor de 

médio de 1,5% de nitrogênio por tonelada de matéria seca (15 kg de N/t) (ILHENFELD 

et al, 1999).  

A estabilização alcalina é um processo de fácil operação, que pode ser 

implantado facilmente em estações de tratamento de pequeno porte. O lodo caleado 

pode ser usado na correção de solos, na adubação de jardins ou, dependendo do grau 

de redução de microrganismos patogênicos, como fertilizante orgânico, desde que 

atendam os limites estabelecidos pelas normas brasileiras: 

a. A “Proposta de Licenciamento Ambiental da Gestão Agrícola do Biossólidos”, 

desenvolvida pelo Programa Interdisciplinar de Pesquisas em Reciclagem Agrícola de 

Biossólidos do Estado do Paraná indica um valor limite de 0,25 ovo de helmintos por 

grama de matéria seca na contagem de ovos viáveis e 103 NMP por grama de matéria 

seca para a densidade de coliformes fecais (SANTOS, 2001). 

b. A norma “Aplicação de Lodos de Sistemas de Tratamento Biológico em Áreas 

Agrícolas – Critérios para Projetos e Operação (Manual Técnico)”, homologada pela 

Diretoria Plena da CETESB em 28 de outubro de 1999 atribui os seguintes valores 

admissíveis para os indicadores de sanidade do lodo com destino a reciclagem 

agrícola: densidade de coliformes fecais inferior a 103 NMP/g ST (base seca) e menos 

de 1 ovo viável de helminto por 4g de ST (base seca), ou seja 0,25 ovo viável de 

helminto por grama de ST. 

O lodo caleado pode ser utilizado em fins agrícolas como fonte de nutrientes e 

na correção do pH de solos. O nitrogênio é o elemento de maior valor agronômico no 

lodo e, devido ao alto teor em que normalmente são encontrados no biossólido, tornou-

se um fator determinante no aproveitamento agrícola do lodo caleado. Além disso, é o 

elemento ao qual as culturas apresentam maior resposta. 

A aplicação do lodo no solo pode causar impactos ambientais, por isso, 

cuidados devem ser tomados antes do biossólido ser utilizado como fertilizante. Taxas 

elevadas do nitrato é decorrente da mineralização do nitrogênio e desloca-se com 

facilidade para baixo através da zona radicular, por apresentar alta mobilidade no solo. 
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Podem atingir águas subterrâneas e torná-las impróprias para o consumo humano, já 

que concentrações de nitrato acima de 10 mg/L são prejudiciais, segundo “Portaria nº 

36 de 19 de janeiro de 1990 do Ministério da Saúde” (FERREIRA et al, 1999). 

A quantidade de lodo higienizado a ser adicionada em uma gleba agrícola 

deverá ser definida em função da recomendação agronômica de nitrogênio. A taxa de 

aplicação do biossólido não poderá fornecer uma quantidade de nitrogênio ao solo 

maior que a recomendada para a cultura a ser implantada. Com relação ao poder de 

neutralização do biossólido, a taxa de aplicação deste não poderá elevar o pH do solo 

a níveis superiores a 7,5 (FERNANDES et al, 2001). 

 

5.2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste experimento foi o de analisar as modificações nas 

características físico-químicas e microbiológicas que ocorrem no lodo bruto quando 

este era submetido a um processo de desaguamento em leitos de secagem, seguido 

por estabilização alcalina com o uso da cal hidratada. 

 

5.3 METODOLOGIA 

 
5.3.1 Descrição dos Leitos 

Os leitos de secagem, utilizados neste trabalho, encontram-se construídos na 

ETE Mangueira, em número de oito unidades, dispostos lateralmente ao reator UASB. 

São constituídos por tanques rasos com dimensões em planta de 4,5 m x 5,6 m. O 

descarte do reator UASB resulta em uma lâmina de lodo em cada leito de 0,35 m, 

totalizando em volume de 8,82 m3. 

Sob o leito de secagem existem várias camadas de areia e brita, conforme a 

seguinte estratificação, observada no sentido de cima para baixo: areia de 0,3 a 1,2 

mm (10 cm); brita 1 e 2 (15 cm); brita 3 e 4 (20 cm); e brita 4 (duas camadas – 20 e 40 

cm). 

A tubulação destinada à drenagem do líquido percolado tem diâmetro interno de 

150 mm, possui juntas abertas para facilitar a drenagem do excesso de água livre e se 

encontra disposta longitudinalmente ao leito. Acima da camada de areia se encontra 

um lastro de tijolos recozidos com juntas de 2,5 cm preenchidas com o mesmo material 

da primeira camada (areia). 
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A descarga de lodo é feita sobre uma placa de concreto armado, que tem a 

finalidade de não danificar o meio filtrante. Os drenos longitudinais se comunicam com 

caixas de passagem, interligadas por meio de coletores laterais. Os efluentes dos leitos 

de secagem são conduzidos para o poço de sucção da estação elevatória, através de 

um coletor geral, retornando para o início do sistema de tratamento. A Figura 5.1 

mostra a estrutura dos leitos de secagem 

 

 

 
 

 
 
 
Figura 5.1: Estrutura dos leitos de secagem 

 
5.3.2 Atividades 
 

q Desaguamento do lodo 

Durante o período de janeiro de 2003 a maio de 2004 realizaram-se descargas 

nas oito células que compõem o reator UASB/Mangueira. As células individualmente 

correspondem a um reator independente e cada qual tem um respectivo leito de 

secagem para o desaguamento do lodo. 

A descarga era feita abrindo-se as tubulações de amostragem do lodo, uma de 

cada vez, da mais alta para a mais baixa. Estas eram deixadas abertas por, 

aproximadamente, meio minuto, para retirar o lodo antigo que ficava acumulado dentro 

das tubulações e, logo em seguida, fechadas. Feito isto, a próxima etapa era coletar as 

amostras de lodo destinadas às análises laboratoriais e, em seguida, efetuava-se a 

descarga do lodo de excesso, onde todas as tubulações eram abertas mantendo a 

seqüência da mais alta para a mais baixa. Quando uma lâmina de lodo de 35 cm de 

espessura era formada, as tubulações eram fechadas finalizando o processo de 

descarte do lodo. 

O lodo de excesso era descartado diretamente nos leitos de secagem, sem 

qualquer forma de condicionamento. A espessura da camada de lodo era medida com 

uma régua milimetrada de 100 cm de comprimento, que era mergulhada no lodo, até 

Areia - 10 cm 
Camada de brita n° 1 e 2 – 15 cm 

Camada suporte de tijolos recozidos 
Camada de lodo – 35 cm 

Sistema de drenagem 

Camada de brita n° 3 e 4 – 20 cm 

Camada de brita n° 4 – 60 cm 
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tocar o fundo do leito de secagem, em seguida esta era retirada e a marca deixada 

pelo lodo correspondia à espessura da lâmina líquida. 

O período de secagem foi estabelecido em 20 dias, porque se desejava obter 

uma umidade em torno de 60% ou mais. Isto facilitava a quebra dos torrões de lodo 

durante a mistura com a cal na etapa de estabilização alcalina, já que, em trabalhos 

anteriores, realizados na ETE Mangueira, em 25 dias de secagem a umidade do lodo 

chegou a 54,4% a 65º C e 54,9% a 105° C (BASTOS, 2001). 

Todos os leitos de secagem permaneceram descobertos e o lodo foi submetido 

à secagem sem revolvimento. Quando a umidade atingiu valores em torno de 60%, em 

20 dias, a remoção do lodo foi realizada manualmente, com o uso de pás e carrinhos 

de mão. 

Para caracterizar o lodo de descarte, em cada leito, individualmente, os 

seguintes parâmetros foram avaliados, para o lodo bruto e para o seco após 20 dias: 

umidade inicial (65° C e 105o C), teor de ST, sulfato, fósforo total, NTK, potássio, pH, 

temperatura, condutividade elétrica, peso específico do lodo e microrganismos 

patogênicos (coliformes fecais e viabilidade de ovos de helmintos). 

As amostras do lodo de descarte de cada uma das cinco tubulações eram 

tomadas em volume de 1 L e mantidas à temperatura ambiente durante o transporte 

para o laboratório. As análises de umidade, teor de sólidos, peso específico e de 

coliformes fecais eram iniciadas no período de 24 h após a coleta. A análise de 

viabilidade dos ovos de helmintos também era realizada até 24 h após a coleta da 

amostra. As determinações de pH, condutividade elétrica e temperatura eram feitas em 

campo. As quantificações de nutrientes foram realizadas no período de sete dias, a 

partir da data de coleta. 

O monitoramento das características físico-químicas do lodo no leito de 

secagem foi realizado tanto no período de seca como na estação chuvosa. A coleta 

das amostras destinadas à determinação da umidade foi realizada duas vezes por 

semana. A retirada do lodo seco era feita em 9 pontos distribuídos pela camada de 

lodo no leito a, aproximadamente, 5 cm abaixo da superfície da camada de lodo. As 

amostras coletadas eram misturadas em um béquer e, então, retirava-se uma parte 

desta mistura para a determinação da umidade. 

A distribuição dos pontos e as distâncias entre eles foram feitas aleatoriamente. 

A profundidade da coleta foi escolhida de forma a tomar amostras de lodo localizadas 

mais ao meio da camada de lodo, pois estas tinham uma textura mais homogênea, não 
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eram muito secas, como as superfícies da camada, nem muito úmidas como a parte 

mais ao fundo do leito. A Figura 5.2 mostra os pontos de coleta nos leitos de secagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2: Pontos de coleta para a determinação da umidade (distâncias em 

metros) 

 

As análises das amostras foram realizadas no Laboratório de Saneamento 

Ambiental (LSA), Departamento de Engenharia Civil – Universidade Federal de 

Pernambuco. Todos os ensaios físico-químicos foram baseados no Standard Methods 

for the Examination of Water and Wasterwater (1995); os nutrientes (N, P e K) foram 

determinados através da metodologia descrita por KIEHL (1985) e as análises 

bacteriológicas e parasitológicas através das metodologias de HIGASKINO et al (1998) 

e MEYER et al (1978). 

A metodologia usada para determinar os parâmetros estudados do lodo seco foi 

igual àquela utilizada com o lodo bruto, com exceção do pH e da condutividade elétrica, 

que foram determinados adicionando-se 50 mL de água deionizada para cada 10 g de 

lodo desaguado em 20 dias, e da análise do peso específico, onde foi utilizado um 

picnômetro com volume de 100 mL. 

q Estabilização alcalina do lodo 

O lodo, após a secagem natural (lodo seco), era misturado com cal hidratada, 

Ca (OH)2, em dosagens de 30, 40 e 50% em relação ao peso do lodo seco. Não se 

utilizou uma concentração de cal hidratada menor que 30% porque havia uma grande 

quantidade de patógenos no lodo bruto e estava prevista uma mistura manual, o que 

tornaria ainda mais difícil homogeneizar a massa. Além disto, os resultados obtidos 

poderiam ser comparados com os de outros experimentos. 

 

0,9 0,9 0,9 0,1 0,1 0,9 0,9 0,9 

1,8 

1,8 

0,45 

0,45 

1,0 

0,5 
 

108 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

Pesar 20 kg 

Adicionar 30, 40 ou 
50% de Ca(OH)2 e 

misturar bem. 

Lodo 
seco 

Lodo 
caleado 

Colocar o lodo caleado 
dentro do leito de secagem, 

formando leiras. 

Forrar os local das leiras com lona 
plástica e, em seguida, cobrí-las 
com o mesmo material. 

Lodo com 30% 
de Ca(OH)2 

Fixadores para a 
lona plástica 

Foram caleados 20 kg de lodo seco, (quatro pesagens de 5 kg), em balança 

FILIZOLA BP15, carga máxima de 15 kg, carga mínima de 125 g, e = 5 g e tara de 9 

kg. Depois da pesagem, o lodo era misturado com a cal, disposto em leiras, dentro dos 

próprios leitos de secagem. A Figura 5.3 mostra as etapas de estabilização alcalina do 

lodo seco. 

 
 
 

 
Figura 5.3: Etapas a serem seguidas no tratamento alcalino do lodo seco. 

  

Para minimizar o problema da volatilização de amônia, que pode ocorrer durante 

o aumento do pH do lodo, as leiras foram cobertas com uma lona plástica até o fim do 

período de maturação (60 dias), sendo reviradas duas vezes por semana, para garantir 

melhor contato entre o lodo e a cal e, também, para não correr o risco do pH cair 

bastante com o decorrer do processo de higienização. 

Após a maturação, amostras do lodo caleado foram submetidas às análises de 

nitrogênio total (NTK) e de microrganismos patogênicos (coliformes fecais e viabilidade 

de ovos de helmintos). 

 O pH foi determinado em água, utilizando-se 50 mL de água deionizada fervida e 

10 g do lodo caleado. Para os ensaios de bacteriologia e parasitologia do lodo tomava-

se, aproximadamente, 200 g do lodo seco e/ou caleado em frascos autoclavados, para 

então serem transportadas à temperatura ambiente para o laboratório. A análises 

seguiram a mesma metodologia utilizada para o lodo seco. 

 

  

Lodo com 40% 
de Ca(OH)2 

Lodo com 50% 
de Ca(OH)2 

Leito de secagem 
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5.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados das análises físico-

químicas feitas nos lodos de descarte e seco.  

 

5.4.1 Características Físico-químicas em Amostras do Lodo de Descarte e Seco 

Os resultados contidos na Tabela 5.1 mostram os valores dos parâmetros físico-

químicos nos lodos natural (dia 0) e seco (dia 20). 

 

Tabela 5.1: Características físico-químicas médias do lodo bruto (dia 0) e seco (dia 20). 
PARÂMETROS 

% Matéria Úmida 
(lodo de descarte) %ST Nº de 

Amostras Leitos Dias T 
°C 

Peso 
Específico 
do Lodo 
(kg/m3) 

pH CE 
μS/cm 

U 65° U 105° %ST %STF %STV 

1015 7,0 1459 93 93 7 62 38 17 1 0 
20 30 1187 5,5 2019 66 66 34 65 35 

1035 7,8 1242 92 92 8 49 51 9 2 0 
20 29 1159 6,9 1500 62 63 37 55 45 

1066 8,7 1520 93 93 7 48 52 6 3 0 
20 26 1132 5,2 1694 63 64 36 69 31 

1134 7,9 1356 97 97 3 53 47 5 4 0 
20 32 1159 5,5 1760 63 63 37 61 39 

1077 7,5 1050 91 91 9 57 43 4 5 0 
20 25 1107 5,2 1903 63 63 37 66 34 

1066 7,0 1810 91 91 9 58 42 3 6 0 
20 27 1139 6,0 2410 61 62 38 64 36 

1076 6,7 801 93 94 6 53 47 3 7 0 
20 1139 5,7 1403 62 63 37 60 40 

1076 6,7 801 93 94 6 53 47 3 8 0 
20 28 

1172 5,6 1859 66 66 34 56 44 

 

Os resultados apresentados na Tabela 5.1 indicam que houve uma redução nos 

valores de pH com o desaguamento do lodo; isto pode estar relacionado aos fatores 

ambientais relativos à exposição do lodo nos leitos de secagem que causam a perda 

de água. Na secagem do lodo ainda pode ter ocorrido a decomposição da matéria 

orgânica e os cátions (K, Ca, Na, Mg e OH), que dão um caráter básico ao lodo, são 

lixiviados com a água, contribuindo para a diminuição do pH do lodo seco. 

A perda de água causou ainda um aumento na condutividade elétrica e no teor 

dos STF e a redução no teor dos STV. A permanência do lodo, por um período de 

tempo prolongado, em leitos de secagem a temperatura ambiente de 24 a 36° C (dados 

do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia), característica desta região, provoca 

uma estabilização adicional da matéria orgânica, ao passo que a quantidade de sólidos 

inorgânicos aumenta, por causa da grande quantidade de areia presente no lodo bruto, 

uma vez que antes da permanência do lodo no leito de secagem, a porcentagem de 

STF já era maior que a de STV. 

28 
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Como o processo de separação de sólidos e líquidos tende a aumentar o teor de 

matéria seca, observado através dos resultados de ST alcançados no último dia de 

secagem do lodo, resultou-se em aumento no peso específico do lodo seco. 

As umidades registradas no lodo dos leitos 1 e 8 foram mais altas, em 

comparação com as verificadas nos outros leitos, por causa dos períodos chuvosos 

ocorridos durante os meses de descargas do lodo de excesso. A secagem do lodo nos 

outros leitos passou por períodos de estiagem maiores, como ocorreu com o leito 6 que 

apresentou umidades médias de 61% a 65 °C e 62% a 105 °C. 

A secagem do lodo nos outros leitos passou por épocas de chuva, mas, os 

períodos de estiagem foram maiores, como ocorreu com o leito 6 que passou por duas 

etapas de secagem, uma no mês de janeiro de 2003 e outra em janeiro de 2004, 

apresentando umidades médias de 61% a 65° C e 62% a 105° C. 

A Tabela 5.2 contém informações sobre a concentração de nutrientes presente 

no lodo antes e após o desaguamento. 

 

Tabela 5.2: Concentrações médias de nutrientes, antes e após o desaguamento. 
Nutrientes (g/kg de MS) Retenção 

do lodo 
anaeróbio 

Nº de 

Amostras 
Leitos Dias 

S P NTK K 

0 6,2 1,2 14,6 3,1 
1 mês 17 1 

20 10,7 3,1 10,5 2,4 

0 19,1 5,0 17,5 7,1 
2 meses 9 2 

20 39,4 6,4 11,9 3,8 

0 13,9 6,8 17,3 4,0 
3 meses 6 3 

20 24,0 14,0 10,4 3,2 

0 14,5 4,8 18,6 9,6 
4 meses 5 4 

20 28,7 12,6 11,2 3,0 

0 9,7 5,6 15,4 7,1 
5 meses 4 5 

20 31,3 13,7 12,9 4,3 

0 14,2 4,0 16,1 9,0 
6 meses 3 6 

20 29,4 9,1 12,6 8,0 

0 15,7 4,1 14,2 10,6 
7 meses 3 7 

20 36,1 8,1 12,6 2,5 

0 10,1 2,1 17,5 8,5 
8 meses 3 8 

20 35,2 7,5 15,4 3,6 

 

Com relação à concentração de nutrientes presentes no lodo, os teores de 

sulfato e fósforo total tiveram um aumento, provavelmente porque estes elementos 

encontram-se na fase sólida e a secagem do lodo eleva o teor de sólidos deste 

material. Contudo, os teores de nitrogênio total e de potássio sofreram uma diminuição, 
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o que pode estar relacionada à liberação de amônia e à perda de água, que pode 

provocar a lixiviação, respectivamente, desses nutrientes. 

As diferenças entre as concentrações de nutrientes encontradas apresentam 

também uma relação com o tempo de permanência do lodo nas células do reator e 

com a distribuição das vazões afluentes para as células, as quais não eram uniformes, 

conforme se esperava no em projeto. O lodo de descarte da célula 1 apresentou a 

menor concentração de nutrientes, provocada pelas descargas mensais do lodo de 

excesso, que não permitia um grande acúmulo de nutrientes no lodo. A célula 2, 

aparentemente, recebia maior vazão afluente, logo registrou a maior concentração de 

sulfato, mesmo as descargas do lodo de excesso sendo feitas a cada dois meses. As 

variações nas concentrações de nutrientes também podem estar relacionadas com as 

características do esgoto afluente. 

 

5.4.2 Concentrações de Nitrogênio Total no Lodo Caleado 

A Tabela 5.3 mostra as concentrações de nitrogênio total, em grama por 

quilograma de matéria seca (100 - 105° C), no lodo caleado, com 60 dias de 

maturação. 

 

Tabela 5.3: Concentrações de nitrogênio total em 60 dias de maturação 
NTK (g de N/kg de MS) 

Tratamento Leito 1 Leito 2 Leito 3 Leito 4 Leito 5 Leito 6 Leito 7 Leito 8 

Lodo de descarte 14,6 17,5 17,3 18,6 15,4 16,1 14,7 17,5 

30% de Ca(OH)2 8,4 7,7 9,0 9,6 7,7 10,2 10,5 12,6 

40% de Ca(OH)2 6,3 5,6 6,9 8,4 7,0 9,1 9,8 7,7 

50% de Ca(OH)2 5,6 4,9 6,2 7,7 6,3 7,6 8,4 7,0 

 

De acordo com os resultados relatados na Tabela 5.3, após o período de 

maturação (60 dias) do lodo houve uma perda de nitrogênio total, mesmo as leiras 

formadas estando cobertas com uma lona plástica, para minimizar a volatilização da 

amônia. 

As maiores perdas foram observadas quando proporções de 50% de cal 

hidratada, em relação ao peso do lodo seco, foram aplicadas; estas ficaram em torno 

de 31% (célula 4) e 59% (célula 2). Os valores foram calculados tomando-se como 

base o lodo seco dos leitos de secagem (20 dias de desaguamento). 
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5.4.3 pH do Lodo Caleado 

Na Tabela 5.4 estão registrados os valores de pH do lodo imediatamente após a 

aplicação da cal hidratada e depois de 60 dias. 

 

Tabela 5.4: pH do lodo caleado 
Conc. de 

Ca(OH)2 
Dias Leito 1 Leito 2 Leito 3 Leito 4 Leito 5 Leito 6 Leito 7 Leito 8 

30% 
0 

60 

12,5 

11,7 

12,7 

11,0 

12,8 

11,6 

12,8 

11,5 

12,6 

11,3 

12,5 

11,2 

12,7 

11,1 

12,7 

11,2 

40% 
0 

60 

12,7 

11,9 

12,9 

11,2 

12,9 

11,8 

12,9 

11,7 

12,8 

11,5 

12,7 

11,4 

12,9 

11,4 

12,9 

11,4 

50% 
0 

60 

12,9 

12,1 

12,9 

11,4 

12,9 

12,0 

12,9 

11,8 

12,9 

11,7 

12,9 

11,7 

13,0 

11,6 

13,0 

11,6 

 

A adição de cal no lodo seco foi capaz de elevar o pH, que se encontrava na 

faixa ácida, para valores acima de 12 em todas as amostras estudadas. Mas, o 

processo de maturação e caleação causou pouca redução do pH ao final de 60 dias. 

Para uma aplicação do lodo no solo, seria preciso um período maior de maturação, em 

torno de 120 dias ou mais, para que o pH do lodo fosse reduzido a valores iguais ou 

próximos da neutralidade (6,5 – 7,5), o que não comprometeria as características do 

solo. 

 

5.4.4 Densidades de Coliformes Fecais no Lodo 
 As Figuras 5.3 a 5.6 se referem às densidades de coliformes fecais encontradas 

no lodo das células de 1 a 8, durante o período de tratamento com cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 5.4: Densidade de coliformes fecais encontradas no lodo das células de 1 a 4. 
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Figura 5.6: Densidade de coliformes fecais encontradas no lodo das células de 5 a 8. 

 

Os materiais alcalinos têm um alto poder bactericida que favorece a remoção de 

coliformes fecais. Estudos realizados por CAMPEROS et al (2000), a remoção de 

coliformes fecais foi de 2 a 4 logaritmos quando aplicou-se doses maiores que 7 g/L de 

Célula 5

2,6E+01

1,3E+02

2,1E+03

3,0E+05

3,0E+07Des carte

Seco

30% de Ca(OH)2

40% de Ca(OH)2

50% de Ca(OH)2

Fa
se

s d
o 

Tr
at

am
en

to

Célula 6

4,1E+06

6,1E+05

6,1E+02

2,9E+02

5,2E+01

Des carte

Seco

30% de Ca(OH)2

40% de Ca(OH)2

50% de Ca(OH)2

Fa
se

s d
o 

Tr
at

m
en

to

Célula 7

5,4E+01

2,8E+02

5,7E+02

5,6E+05

2,7E+07Des carte

Seco

30% de Ca(OH)2

40% de Ca(OH)2

50% de Ca(OH)2

Fa
se

s d
o 

Tr
at

am
en

to

Célula 8

2,7E+01

5,5E+01

1,0E+02

5,0E+05

4,8E+07

1,0E+00 1,0E+01 1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07 1,0E+08 1,0E+09

Des carte

Seco

30% de Ca(OH)2

40% de Ca(OH)2

50% de Ca(OH)2

Fa
se

s d
o 

Tr
at

am
en

to

NMP/gMS

115 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

Ca(OH)2 ao lodo de descarte com 2% de ST, proveniente do decantador secundário de 

um sistema de tratamento convencional de lodos ativados. 

Com relação à densidade de coliformes fecais, o tratamento alcançou 

significativas porcentagens de remoções (máximo de 7 logaritmos na célula 2, em 

relação ao lodo de descarte, quando foi aplicada uma concentração de 50% de cal 

hidratada ao lodo seco. 

 Na célula 1, a redução da densidade de coliformes fecais foi de 6 logaritmos, 

com relação ao lodo de descarte, quando concentrações de 40 e 50% de cal hidratada 

foram aplicadas ao lodo seco. Isto se deve ao fato de que o lodo retirado do leito de 

secagem se encontrava mais úmido (66% de umidade a 65° C e 105° C), o que 

facilitou a mistura do lodo com a cal.  

A respeito das células 3 e 4, estas também apresentaram reduções significativas 

na densidade de coliformes fecais, alcançando valores de, no máximo, 5 logaritmos no 

lodo seco da célula 3 estabilizado com 50% de cal hidratada, e de 6 logaritmos no lodo 

seco da célula 4, quando foi utilizada esta mesma concentração. 

 O tratamento alcalino no lodo no lodo de descarte das células 5 e 6 apresentou 

reduções de até 6 e 5 logaritmos, respectivamente, na densidade de coliformes fecais 

quando 50% de cal hidratada foi aplicada ao lodo seco. 

 As células 7 e 8 apresentou reduções de 6 logaritmos quando dosagens de 40 e 

50% de cal hidratada foi aplicada ao lodo seco e de 5 logaritmos ao ser adicionada 

30% do mesmo tipo de cal ao lodo. 

 Relacionando os resultados das densidades de coliformes fecais com os 

períodos de permanência do lodo dentro das células do reator, verificou-se que não 

houve quase nenhuma diferença entre os valores registrados nas células de 1 a 8. 

 Os resultados obtidos com a estabilização alcalina do lodo seco, em todas as 

células, atenderam os limites estabelecidos pelas normas aplicadas tanto no estado do 

Paraná como em São Paulo (CETESB), para caracterizar o perfil sanitário do lodo 

(menos que 103 NMP/g MS) em todas as concentrações de cal hidratada apresentadas 

neste trabalho. 

 

5.4.5 Viabilidade de Ovos de Helmintos nas diversas Fases do Tratamento do 
Lodo 

 
As Figuras de 5.7 a 5.10 mostram as quantidades de ovos viáveis e não viáveis 

encontradas no lodo anaeróbio das células de 1 a 8, no decorrer do tratamento. 
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Figura 5.6: Viabilidade dos ovos de helmintos no lodo nas fases do tratamento 
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cal hidratada foi aplicada ao lodo. Nas células 2, 3, 4, 5, 6 e 7, as menores 

concentrações de Ca(OH)2 não foram suficientes para inviabilizar, por completo, os 

ovos de helmintos, o que pode estar relacionado com a dificuldade de misturar o lodo 

com a cal, porque quando o lodo apresentava uma umidade inferior a 65% era difícil 

quebrar os torrões que se formavam, impedindo o contato do lodo com a cal no interior 

destes. 

Em experimentos realizados pelo PROSAB/SANEPAR, observou-se que uma 

umidade de 70% promove uma boa reação com a cal virgem (de construção) e que em 

60 dias pode-se inviabilizar por completo os ovos de helmintos (ILHENFELD et al, 

1999). 

Analisando-se as quantidades de ovos viáveis de helmintos no lodo de descarte, 

verificou-se que o acúmulo desta acompanhou o período de permanência do lodo 

dentro das células (de 1 a 8 meses), como era de se esperar, pois na célula 1, que 

tinha um intervalo mensal entre as descargas do lodo de descarte, o número de ovos 

era menor por causa das coletas feitas em intervalos mais curtos (5464 ovos/g MS) do 

que a célula 8 (17374 ovos/g MS), onde o lodo permanecia dentro do reator por mais 

tempo recebendo esgoto bruto. 

 

5.4.6 Custo do Tratamento com a Aplicação da Cal Hidratada 

Nesta seção serão apresentados os custos com a estabilização alcalina, 

aplicando-se a cal hidratada, marca “Megaó”, utilizada na confecção de argamassas 

para a construção civil, cujo saco de 10 kg tem valor de mercado de R$ 5,00. Uma 

tonelada de cal equivale à compra de 100 sacos de 10 kg de cal hidratada e, de acordo 

com a marca do produto, custa R$ 500,00.  

O consumo de cal hidratada, em tonelada, foi calculado a partir da quantidade 

de lodo seco, em 20 dias, contido em cada leito de secagem. O custo de aplicação da 

cal representa o valor de mercado da tonelada de cal usada na higienização do lodo. O 

número de sacos usados no tratamento do lodo foi encontrado a partir da razão entre o 

custo de aplicação da cal e o preço de um saco com 10 kg de cal hidratada. 

A Tabela 5.5 mostra os valores do custo para as dosagens de cal hidratada 

utilizadas em todas as células do reator em estudo. 
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Tabela 5.5: Custos para a aplicação da cal hidratada no lodo seco 

Leitos %ST no 
lodo seco 

Quant de 
lodo seco 

(ton) 

Dosagem 
de cal     

(%) 

Consumo 
de cal            

(ton de cal) 

Custo de 
aplicação da cal 

(R$) 

Quant sacos de 
cal com 10kg 

30 0,90 449,82 90 
40 1,20 599,76 120 1 34 3,0 
50 1,50 749,70 150 
30 0,98 489,51 98 
40 1,31 652,68 131 2 37 3,3 
50 1,63 815,85 163 
30 0,95 476,28 95 
40 1,27 635,04 127 3 36 3,2 
50 1,59 793,80 159 
30 0,98 489,51 98 
40 1,31 652,68 131 4 37 3,3 
50 1,63 815,85 163 
30 0,98 489,51 98 
40 1,31 652,68 131 5 37 3,3 
50 1,63 815,85 163 
30 1,01 502,74 101 
40 1,34 670,32 134 6 38 3,4 
50 1,68 837,90 168 
30 0,98 489,51 98 
40 1,31 652,68 131 7 37 3,3 
50 1,63 815,85 163 
30 0,90 449,82 90 
40 1,20 599,76 120 8 34 3,0 
50 1,50 749,70 150 

 

 

5.5 CONCLUSÕES 

 
1. Verificou-se que um período de 20 dias foi suficiente para desaguar o lodo 

anaeróbio, nas nossas condições ambientais locais, reduzindo o teor de umidade de, 

aproximadamente, 93% no lodo de descarte para valores em torno de 64%. 

2. O teor de STF aumenta à medida que ocorre a perda de água (mínimo de 53% 

para 56% e máximo de 48% para 69%, em 20 dias); no entanto a concentração de STV 

é reduzida (mínimo de 38% para 35% e máximo de 52% para 31%, em 20 dias). Os 

valores estão representados em porcentagens de ST. 

3. O lodo anaeróbio se adapta muito bem à secagem natural, não apresentando 

problemas com maus odores e proliferação de vetores. 

4. Com o desaguamento do lodo, o teor de STF aumentou, média de 54% para 62%, 

e a concentração de STV reduziu, média de 46% para 38%. Os valores estão 

representados em porcentagens de ST. Também ocorreu reduções nos valores de pH 

do lodo, de 7,4 para 5,7, em média. Em se tratando das concentrações de nutrientes 

(N, S, P e K), houve reduções nas quantidades de N (média de 16,4 g/kg MS para 12,2 

g/kg MS) e de K (média de 7,3 g/kg MS para 3,8 g/ kg MS), e aumentos nos teores de 

S (média de 12,9 g/kg MS para 29,4 g/kg MS) e de P (média de 4,2 g/kg MS para 9,3 

g/kg MS), em 20 dias. 
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5. À temperatura ambiente, entre 24 e 36° C (dados do INMET), a secagem natural 

não foi suficiente para reduzir os níveis de patogenicidade do lodo, a índices que 

permitam sua aplicação do solo sem restrições (103 NMP/g MS e 0,25 ovo viáveis/g 

MS, legislação aplicada nos Estados do Paraná e de São Paulo - CETESB). 

6. A concentração de 50% de Ca(OH)2 foi a que apresentou melhores resultados na 

remoção de microrganismos patogênicos, inviabilizando os ovos de helmintos e 

reduzindo oito casas decimais na densidade de coliformes fecais. 

 

5.6 RECOMENDAÇÕES PARA O TRATAMENTO DO LODO DE EXCESSO DA 
ETE/MANGUEIRA 

 
1. Secar o lodo (a 105° C) até que seja atingida uma umidade entre 65 e 70%, pois 

facilitará a mistura manual do lodo com a cal hidratada. O lodo com esta umidade não 

apresenta torrões difíceis de serem quebrados manualmente durante a mistura, 

facilitando esta atividade. Dependendo das condições climáticas, em torno de 15 a 20 

dias esta faixa de umidade pode ser atingida. 

2. Com relação às dosagens de cal aplicadas ao lodo neste trabalho, por segurança, 

recomenda-se adicionar ao lodo uma quantidade de 50% de cal com relação ao peso 

do lodo seco, isto porque, como a mistura foi manual e sabemos que há possibilidade 

de ocorrer falhas neste procedimento, como, por exemplo, a dificuldade de 

homogeneizar a mistura, principalmente quando o lodo está muito seco e com torrões 

difíceis de serem triturados com as mãos, o que impede um contato mais adequado 

entre o lodo e a cal no interior dos torrões, torna-se mais seguro usar uma quantidade 

maior de cal hidratada no tratamento. 

3. Utilizar um pátio coberto e com piso impermeável para armazenar o lodo durante 

o período de maturação, porque a cal contida no lodo pode colmatar a camada de areia 

da soleira drenante e também para proteger o lodo caleado de possíveis chuvas. 

4. Cobrir as leiras com lona plástica para minimizar a perda de nitrogênio e possíveis 

odores desagradáveis que se desenvolvem com a volatilização da amônia. 

5. Manter um período de armazenamento de, no mínimo, 60 dias para que se 

complete a higienização, monitorando sempre o pH, pelo menos duas vezes por 

semana, e revirando a leira para promover um melhor contato entre o lodo e a cal. 

6. O lodo caleado da ETE Mangueira apresentou um teor de nitrogênio total 

aceitável (ver Tabela 5.4), mas, antes de ser utilizado no solo, seja para fins agrícolas 

ou como corretivo, já que o mesmo apresentou valores de pH altos após um período de 
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60 dias de maturação (ver Tabela 5.3), o fornecimento de nitrogênio para as culturas e 

ao nível de pH aceitável para o solo deve ser levado em consideração, pois, 

quantidades muito grandes de nitrato (acima de 10 mg/L) no solo podem provocar a 

contaminação das águas subterrâneas, impedindo sua utilização para o consumo 

humano e o lodo caleado não poderá elevar o pH do solo a níveis superiores a 7,5. Por 

isso, a definição da taxa de aplicação do lodo deve ser função da quantidade de 

nitrogênio presente neste que estará disponível para as plantas em um determinado 

período. Para tanto, o biossólido deverá ser caracterizado quanto ao potencial de 

mineralização do N-orgânico presente em sua composição (FERNANDES et al, 2001). 

A taxa de aplicação do biossólido poderá ser determinada através de experimentos 

laboratoriais descritos no Anexo 7.4 desta dissertação. 
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CAPÍTULO 6 
CONCLUSÕES GERAIS 

 
 

 
6.1 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO LODO E DO DESEMPENHO DE SISTEMAS 
DE LODOS ATIVADOS POR AERAÇÃO PROLONGADA 

 
1. As concentrações de OD nos tanques de aeração apresentaram variações 

significativas, com valores muito baixos (0,3 mg O2/L) até altos (5,8 mg O2/L), e não 

ficaram dentro das faixas especificadas no projeto (1,5 – 5,0 mg O2/L) e na literatura 

(1,0 – 2,0 mg O2/L). 

2. Com relação ao pH, a maioria dos valores atendeu às especificações do projeto 

(6,5 – 8,0). 

3. Em se tratando da qualidade do lodo, este apresentou flocos com características 

de má sedimentação, comprovada pelos altos valores de IVL (339 mL/mg), fora das 

faixas de projeto (limite de 120 mL/mg) e da literatura (50 – 100 mL/mg) e baixos 

índices de IDL (0,29%), que também não foram de encontro às faixas de projeto (1,0 – 

1,5%) e da literatura (maior que 1,0%); a presença de microrganismos como: ciliados 

pedunculados (Têtas de vorticelles) e amebas, indicaram também decréscimo na 

eficiência do sistema.  

4. Pelo fato do sistema ter apresentado alguns parâmetros operacionais com valores 

não satisfatórios, a ETE mostrou indícios de variação no desempenho, confirmada pela 

redução na eficiência de remoção da matéria orgânica, de até 22% em termos de DQO 

filtrada. 

 

6.2 OTIMIZAÇÃO DA FREQUENCIA DE DESCARGAS DE LODO EM REATORES 
ANAERÓBIOS 

 

4. As distintas freqüências de descargas do lodo de excesso (1 a 8 meses) não 

afetaram significativamente a eficiência de remoção da matéria orgânica e dos SSV 

nas oitos células que compõem o reator UASB. Os valores médios foram: 76% para a 

DQO filtrada e 49% para os SSV. Durante o período entre duas descargas 
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consecutivas, seja de 1 mês ou de 8 meses, o desempenho médio do reator (DQO 

filtrada e SSV) manteve-se estável. 

5. As descargas do lodo de excesso também não afetaram os valores de pH, os 

quais permaneceram na faixa próxima à neutralidade (6,4 – 7,7), sem apresentar 

perigo de azedamento das 8 células do reator. 

6. A produção teórica de lodo no intervalo entre duas descargas consecutivas 

somada à biomassa restante contida nas células após cada descarga apresentou se 

maior do que a quantidade de biomassa contida nas células, calculada a partir do perfil 

de sólidos suspensos voláteis do lodo, cujos valores, registrados na Tabela 6.1, 

variaram de: 

 

Tabela 6.1: Valores teóricos e práticos da biomassa contida nas células do reator 

UASB. 
Células Valores Teóricos (kg SSV) Valores Práticos (kg SSV) 

1 2087 1823 

2 2591 1803 

3 3083 1946 

4 3531 1895 

5 4053 1900 

6 5011 2426 

7 4907 1941 

8 5393 1847 

 

7. Os valores do coeficiente de produção de lodo (Y) obtidos foram entre 0,19 e 0,23 

kg SSV/kg DQOremovida. 

 
6.3 DESAGUAMENTO E ESTABILIZAÇÃO ALCALINA DE LODO ANAERÓBIO 

 

7. Observou-se que o lodo anaeróbio se adapta muito bem á secagem natural para 

as condições locais de temperaturas entre 24 – 36 °C e umidade relativa do ar de 52 a 

80% (dados do INMET), não apresentando problemas com maus odores e proliferação 

de vetores. O período de 20 dias foi suficiente para secar o lodo, reduzindo o teor de 

umidade de, aproximadamente, 97% no lodo de descarte, para valores em torno de 

62%, no lodo seco. 

8. O teor de STF (porcentagem em relação aos sólidos totais) aumenta à medida 

que ocorre a perda de água, de 53% para 56% (na célula 8) e de 48% para 69% (na 
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célula 3), em 20 dias. A concentração de STV é reduzida de 38% para 35% (na célula 

1) e de 52% para 31% (na célula 3). 

9. Ocorreu uma redução nos valores de pH do lodo com a perda de umidade, de 6,7 

para 5,7 (na célula 8) e de 8,7 para 5,2 (na célula 3). 

10. Com relação aos nutrientes (N, S, P e K), houve reduções nas quantidades de N 

de 14,2 g/kg MS para 12,6 g/kg MS (na célula 7) e de 18,6 g/kg MS para 11,2 g/kg MS 

(na célula 4), e de K de 3,1 g/kg MS para 2,4 g/kg MS (na célula 1) e de 10,6 g/kg MS 

para 2,5 g/kg MS (na célula 7). Os teores de S aumentaram de 6,2 g/kg MS para 10,7 

g/kgms (na célula 1) e de 10,1 g/kg MS para 35,2 g/kg MS (na célula 8), assim como 

houve aumentos nas concentrações de P de 5,0 g/kg MS para 6,4 g/kg MS (na célula 

2) e de 5,6 g/kg MS para 13,7 g/kg MS (na célula 5). 

11. A temperatura ambiente, entre 24 e 36° C (dados do INMET), não é suficiente 

para reduzir os níveis de patogenicidade do lodo (por exemplo, a célula 8 onde os 

valores foram reduzidos de: 2,08 x 108 NMP/g MS e 17.379 ovos viáveis/g MS no lodo 

de descarte, para 4,66 x 105 NMP/g MS e 10.465 ovos viáveis/g MS no lodo seco), a 

índices que permitam sua aplicação do solo sem restrições (103 NMP/g MS e 0,25 ovo 

viáveis/g MS, de acordo com os limites estabelecidos para fins de caracterização do 

perfil sanitário do lodo no Estado do Paraná). 

12. A concentração de 50% de Ca(OH)2 foi a que apresentou melhores resultados na 

remoção de microrganismos patogênicos, inviabilizando os ovos de helmintos e 

reduzindo em até oito logaritmos na densidade de coliformes fecais (2,08 x 108 para 

2,55 x 101 na célula 2). 
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CAPÍTULO 7 

ANEXOS 

 
 

 

7.1  pH 
7.1.1 Lodo de descarte (fluído) 

Materiais e equipamentos 

§ Béquer de vidro com capacidade de 100mL 
§ pHmetro digital com eletrodo combinado de vidro; potenciômetro com exatidão e 

precisão de 0,1 unidade, modelo LT Lutron pH – 206. 
 
Metodologia 

1. Calibrar o pHmetro com soluções tampões padrões de pH 4,0 e pH 7,0, conforme 

as instruções do fabricante. 

2. Medir, aproximadamente, 50 mL de lodo e transferir para o béquer. 

3. Mergulhar o eletrodo no lodo, esperar estabilizar e efetuar a leitura. 

4. Expressar os resultados com apenas uma casa decimal (ex. pH = 6,9). 

 

7.1.2 Lodo seco e caleado 

Materiais e equipamentos 

§ Béquers de vidro com capacidade de 100mL e de 500mL 
§ pHmetro digital com eletrodo combinado de vidro; potenciômetro com exatidão e 

precisão de 0,1 unidade, modelo LT Lutron pH – 206. 
§ Balança SATORIUS, máx. 210 g e d = 0,1 mg. 
 
Metodologia 

1. Calibrar o pHmetro com soluções tampões padrões de pH 4,0 e pH 7,0, conforme 

as instruções do fabricante. 

2. Pesar, aproximadamente, 10 mL de lodo seco e transferir para o béquer; em 

seguida, adicionar água destilada fervida (isenta de gás carbônico) e resfriada a 

temperatura ambiente até que se forme uma pasta de consistência mole. 
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3. Deixar em repouso por, no mínimo, 3h ou, no máximo, 12h. 

4. Mergulhar o eletrodo no lodo, esperar estabilizar e efetuar a leitura. 

5. Expressar os resultados com apenas uma casa decimal e indicar que foi utilizada 

uma suspensão em água (ex. pH em água = 6,9). 

 

7.2 PESO ESPECÍFICO DO LODO 

 
7.2.1 Lodo de descarte (fluido) 

Materiais e equipamentos 

§ Balança SATORIUS, máx. 210 g e d = 0,1 mg. 

§ Termômetro 

§ Um frasco de vidro com boca esmerilhada e volume conhecido (igual ou acima de 

250mL). 

§ Funil 

§ Pisseta 

§ Lenços de papel 

 
Metodologia 

1. Lavar bem os fracos com detergente e água destilada e, em seguida, seca-los a 

65 °C na estufa por 15 minutos; retirar e deixar esfriar em dessecador. 

2. Pesar o frasco, tampado, seco e vazio (P1). 

3. Encher o frasco com água deionizada, uma temperatura bem próxima ao do lodo, 

até derramar; enxugar o frasco com lenço de papel e pesá-lo (P2). 

4. Encher este frasco com uma amostra bem homogeneizada de lodo fluido, até 

derramar; tampar o frasco lavá-lo, enxugá-lo com o lenço de papel e pesa-lo (P3). 

 

Resultados 

Peso da água destilada (g) = P2 – P1 

Peso do lodo (g) = P3 – P1 

Peso específico do lodo = (peso do lodo ÷ peso da água destilada) x peso específico 

da água à temperatura das amostras (kg/m3) 

7.2.2 Lodo seco ou caleado 

Materiais e equipamentos 

§ Picnômetro de 100mL ou mais 
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§ Balança SATORIUS, máx. 210 g e d = 0,1 mg. 

§ Espátula 

§ Vidros de relógio grandes 

 

Metodologia 

1. encher o picnômetro até a borda com água destilada e verificar a temperatura da 

água; 

2. pesar o picnômetro com água (P1) e descartar a água; 

3. pesar, aproximadamente, 10 g ou mais (P3), dependendo do volume do 

picnômetro, do lodo seco ou caleado e transferir para o picnômetro, cuidadosamente, 

depois preencher o volume com água destilada; 

4. pesar o picnômetro com água e lodo (P4). 

 
Resultados 

 

Peso específico do lodo (kg/m3) = P3 ÷ (P3 + P1 – P4) x δa 

δa é o peso específico da água, a temperatura da amostra de lodo, em kg/m3 

 
7.3 Determinação de ovos de helmintos em amostras de lodo (Meyer, K. B.; 
Miller, K. D.; Kaneshiro, E. S. 1978) 
 
Materiais e equipamentos 

§ Proveta de 100 mL 

§ Béquer de 500 mL 

§ Tubos de centrífuga 

§ Pipetas graduadas 

§ Membrana de filtração de 47 mm de diâmetro e 0,45 µm de porosidade 

§ Placas pequenas de Petri 

§ Lamínulas 

§ Câmara de Sedgewick Rafter 

§ Equipamento de filtração 

§ Centrífuga 

§ Microscópios 

§ Cápsulas 

§ Espátulas 
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§ Balança SATORIUS, máx. 210 g e d = 0,1 mg. 

 
Reagentes 

§ Solução Triton X-100 ou Tween 80 

§ Solução aquosa de sulfato de zinco 

§ Solução 0,1 N de ácido sulfúrico 

§ Solução de água sanitária a 50% 

§ Corante safranina 

 
Metodologia 

1. Medir/pesar 50 mL do lodo de descarte ou 50 g de lodo seco ou caleado em 

proveta/cápsula e transferir para o béquer, lavando a proveta várias vezes com a 

solução de água sanitária para recuperar todo o sedimento. Não utilizar mais que 100 

mL na lavagem. Misture bem o lodo com a água sanitária e deixe sedimentando por 

uma hora. 

2. Remover, cuidadosamente, o sobrenadante e transferir para os tubos de 

centrífuga os sedimentos, lavando as paredes do béquer com água destilada. 

3. Pesar todos os tubos, ajustando-os simetricamente na centrífuga, e centrifugar a 

2500 rpm por 5 minutos. 

4. Descartar o sobrenadante e ressuspender o sedimento com a solução detergente 

Tween 80, obtendo um volume final de 100 mL. Homogeneizar a amostra com o 

equipamento tipo Vortex. 

5. Centrifugar a 2500 rpm, por 5 minutos, depois, descartar o sobrenadante, 

ressuspender o sedimento com água destilada e homogeneizar a amostra. 

6. Centrifugar a 2500 rpm por mais 5 minutos e descartar o sobrenadante. Repetir os 

passos 5 e 6 duas vezes para retirar o excesso da solução detergente. 

7. Ressuspender o sedimento com a solução de sulfato de zinco, homogeneizar a 

amostra e centrifugar por 5 minutos a 2500 rpm. 

8. Transferir o sobrenadante para o recipiente de filtração a vácuo e filtrar em 

membrana de 47 mm e 0,45 µm de porosidade. 

9. Colocar a membrana em uma placa de Petri e cobri-la com a solução de ácido 

sulfúrico 0,1 N. com uma lamínula, raspar, com cuidado a membrana para remover os 

ovos. Lavar a membrana e a lamínula com a solução ácida. 

10. Transferir a amostra para um tubo de centrífuga, lavando bem a placa com a 

solução ácida e centrifugar por 5 minutos a 2500 rpm. 
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11.  Retirar, cuidadosamente, o sobrenadante, reduzindo o volume para 

aproximadamente 5 mL. Adicionar algumas gotas da solução de safranina, 

homogeneizar bem, rapidamente preencher a câmara de Sedgewick – Rafter e fazer as 

leituras ao microscópio. 

12.  Fazer as leituras de 2 x 10 quadros ou mais, se a amostra for de lodo higienizado, 

usando objetivas de 10X e 40X de aumento. 

OBS.: Os ovos não viáveis tornar-se-ão corados quando em contato com o 

corante. 

 

Resultados 

O número final de ovos viáveis e não viáveis, contidos na amostra, será 

estimado por meio da seguinte equação: 

 

Z = [(N / NC)]. X. V2. 1000 / V1 

 

Onde: 

Z é o número de ovos em 1000 de lodo. 

N é o número total de quadros contidos na câmara de Sedgewick Rafter (1000). 

NC é o número de quadros varridos na leitura. 

X é o número de ovos contados em NC quadros. 

V1 é o volume inicial da amostra de lodo. 

V2 é o volume final da amostra de lodo. 

 

7.4 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE DE NITROGÊNIO (STRAUS e NETO, 1998; 
citado em FERNANDES et al, 2001). 

 

 Dois procedimentos experimentais podem ser adotados na determinação da 

curva de mineralização do N-orgânico contido em lodos provenientes do tratamento 

biológico de efluentes industriais ou domésticos, quando são aplicados no solo, mas 

será comendado apenas o modelo proposto por STRAUS e NETO (1998). Este modelo 

é realizado através da lixiviação periódica de uma mistura solo-lodo, onde é 

determinado o N mineralizado no efluente (incubação com lixiviação). 
Conhecendo-se no biossólido a fração de N mineralizado (FM) e as 

concentrações das formas inorgânicas e orgânicas deste elemento, calcula-se o N-

disponível (NDisp) da seguinte forma: 
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▪ Determinação do NDisp (mg/kg) para a aplicação superficial: 

NDisp = (FM/100) x (NKj – NNH3) + 0,5 x (NNH3) + (NNO3 + NNO2) 

▪ Determinação do NDisp (mg/kg) para a aplicação subsuperficial: 

NDisp = (FM/100) x (NKj – NNH3) + NNH3 + (NNO3 + NNO2) 

 

Discriminação: 

NKj (mg/kg) é o nitrogênio Kjeldahl e equivale à soma do N orgânico total com o N 

amoniacal. 

NNH3 (mg/kg) é o nitrogênio amoniacal. 

NNO3 (mg/kg) representa o nitrato. 

NNO2 (mg/kg) representa o nitrito. 

A taxa de aplicação será o quociente entre a quantidade de nitrogênio 

recomendada para a cultura, em kg/ha, e o teor de nitrogênio disponível no biossólido 

(NDisp). Para maiores informações sobre a determinação da fração de N mineralizado, 

consultar: 
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