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RESUMO 

 

As estações de tratamento de água de abastecimento (ETAs) têm a 

finalidade de fornecer água potável. Neste processo de tratamento de água são 

gerados resíduos, os quais historicamente têm sido lançados em cursos de 

água, aumentando o nível de degradação destes. O presente trabalho teve por 

objetivo avaliar o impacto do lançamento desses resíduos numa estação de 

tratamento de esgoto (ETE) com reator anaeróbio de fluxo ascendente e manto 

de lodo (UASB), buscando estudar uma alternativa para a disposição adequada 

desses resíduos. Para o estudo da influência do lançamento do lodo da ETA 

em um reator de fluxo ascendente e manto de lodo (UASB) foram utilizados 

dois reatores em escala piloto. O esgoto utilizado para alimentar o sistema de 

tratamento foi proveniente do Conjunto Residencial da Universidade de São 

Paulo, já o lodo utilizado foi obtido na ETA da cidade de Juquitiba. A presente 

pesquisa foi dividida em três fases: a primeira etapa (Fase 1) constituiu-se na 

partida dos reatores UASB 1 e UASB 2; na segunda etapa (Fase 2) estudou-se 

o desempenho dos sistemas sob regime estabilizado; e na terceira e última 

etapa (Fase 3) o reator UASB 2 recebeu adição de duas dosagens de lodo de 

ETA, sendo a primeira de 50 mg/L (Fase 3a) e a segunda de 75 mg/L (Fase 

3b), em termos de sólidos em suspensão totais. As condições operacionais 

adotadas foram: vazão de 50 L/h e tempo de detenção hidráulico (TDH) de 8 

horas. Os resultados apresentados no texto indicaram que, com o acréscimo 

de lodo da ETA, o reator UASB 2 não teve seu desempenho afetado 

negativamente, e a remoção de matéria orgânica em termos de DQO, DBO e 

fósforo foi muito próxima entre os reatores UASB 1 e UASB 2. Conclui-se que 

com a disposição de lodo em um reator UASB, não haverá interferência 

prejudicial no desempenho operacional do mesmo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Lodo de ETA. Reator UASB. Tratamento de esgotos. 



 

ABSTRACT 

 

Water treatment stations have the purpose of providing potable water. In 

this process of water treatment, a variety of residuals are produced; these, 

historically have been discharged into water streams, increasing the water 

pollution. The objective of this work was to evaluate the impact of discharging 

residuals in a treatment station with an Upflow Anaerobic Sludge Blank Reactor 

(UASB), and try to find an alternative for the appropriate treatment of these. For 

the study of the influence of discharging WTA sludge into a UASB reactor, two 

reactors in pilot scale were used. The disposals used to feed the treatment 

system came from the apartment building where Sao Paulo University students 

live, while the sludge used was obtained in the water treatment station from 

Juquitiba city. This research has been divided into three stages: The first one 

(Stage 1) consisted of the setting of the reactors UASB1 and UASB2. In the 

second stage (Stage 2) it was studied the performance of the systems in the 

balance regime. In the third one (Stage 3), the reactor UASB2 received the 

supply of two portions of WTA sludge, the first one of 50 mg/L (Stage 3a) and 

the second one of 75 mg/L (Stage 3b). These amounts are determined in terms 

of the TSS. The operational conditions adopted were flow of 50 L/h and TDH of 

eight hours. The results obtained indicated that with the addition of WTA sludge 

the reactor UASB2 did not show inferior performance. At the same time the 

organic material removal, in terms of DQO, DBO and phosphorous content, was 

similar between the reactors UASB1 and UASB2, concluding that with the 

supply of WTP sludge in the reactor UASB, there won’t he detrimental effects in 

the reactor performance. 

 

KEY-WORDS: Water treatment plant residues. Wastewater treatment plant 
sludge. UASB reactor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Declaração de Johannsesburgo (2002), 1500 milhões de 

pessoas não têm acesso à água potável e, 2500 milhões não dispõem de 

sistemas de esgotamento sanitário adequado. Para solucionar este problema 

surgiram as estações de tratamento de água (ETAs) as quais basicamente tem 

como objetivo primordial transformar a água bruta, normalmente inadequada 

para o consumo humano, em água potável, proporcionado desta forma, 

melhores condições de saúde e higiene à população. 

As estações de tratamento de águas convencionais (ETAs), transformam 

a água bruta em água potável, através de processos de coagulação, 

floculação, sedimentação e filtração, de acordo com o padrão de potabilidade 

(Portaria 518/04 MS); durante esses processos adicionam-se diversos 

componentes químicos conduzindo à formação de resíduos denominados lodos 

de ETAs. (TSUTIYA, 2001) 

Os resíduos gerados nas ETAs da lavagem de filtros, da limpeza de 

decantadores e de tanques de preparação de soluções e suspensões de 

produtos químicos, etc. devem ser tratados devidamente, pois apresentam 

substâncias prejudiciais ao meio ambiente. 

Um dos aspectos que vem dificultando o emprego de sistemas de 

tratamento dos resíduos nas ETAs são os custos envolvidos no processo. O 

tratamento dos resíduos e a disposição final do lodo resultante são de grande 

importância, visto sua constituição e o grande volume produzido, devendo-se 

enfocar a matéria sobre dois aspectos: a) tratamentos dos resíduos para 

diminuição do volume descartado; b) disposição final do efluente liquido e do 

resíduo sólido atenuando o efeito ao meio ambiente (SCALIZE, 2003). 

No Brasil, muito pouco tem sido realizado sobre o assunto e vários 

questionamentos têm sido feitos com relação às características, produção e 

impactos ambientais desses resíduos gerados na bacia hidrográfica e quais as 

soluções alternativas para possibilitar o desenvolvimento sustentável do setor 

com um descarte adequado. 
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De acordo com as informações fornecidas pelas áreas operacionais no 

estado de São Paulo são produzidos aproximadamente 160 ton/dia de lodo de 

ETA sendo a produção da RMSP estimada em 91,5 ton/dia (PIRES, 2003).  

A maioria das ETAs utiliza sais de ferro ou de alumínio como 

coagulantes para remover turbidez, cor, bactérias, algas, alguns compostos 

orgânicos. Além disso, normalmente, outras substâncias são carreadas através 

do escoamento superficial conferindo características aos resíduos que devem 

ser analisadas mais profundamente (ANDREOLI, 2001). 

Uma alternativa viável tanto do ponto de vista técnico quanto econômico 

é o lançamento do lodo em rede coletora de esgoto para posterior tratamento 

na ETE. Entretanto, essa alternativa só é possível quando o sistema de coleta, 

transporte e tratamento de esgoto esteja trabalhando com folga operacional 

para observar a vazão/carga adicional decorrente do lançamento. Além disso, a 

rede deverá apresentar declividade suficiente para arrastar os sólidos 

presentes no lodo (PIRES, 2003). 

A presente pesquisa visa estudar a influência da disposição de lodo 

gerado numa estação de tratamento de água (ETA) em uma estação de 

tratamentos de esgotos sanitários (ETE) por reator UASB. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O principal objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos da disposição de 

lodo gerado numa estação de tratamento de água (ETA) em um sistema de 

tratamento de esgoto (ETE) com reator anaeróbio de fluxo ascendente e manto 

de lodo UASB. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar e caracterizar o lodo da estação de tratamento de água ETA 

visando a sua disposição na estação de esgotos sanitários ETE. 

• Avaliar os efeitos do lançamento de lodo no reator UASB na eficiência 

da remoção de matéria orgânica (DBO/DQO) e na remoção de fósforo. 

• Monitorar e observar os parâmetros de controle do processo como pH, 

alcalinidade e ácidos voláteis. 

• Verificar a influência sobre a produção de lodo e sobre o grau de 

mineralização em termos de (SV/ST, SSV/SST) do lodo do UASB. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Processos de tratamento de água de abastecimento 

 

As ETAs têm a finalidade de fornecer água em condições tais que 

obedeça aos parâmetros definidos pelos padrões de potabilidade para 

consumo humano atendendo as condições mínimas exigidas de higiene, 

estética e microrganismos. A Portaria no 518/04 do Ministério de saúde é a 

encarregada de definir os parâmetros de potabilidade da água para 

abastecimento público de água no Brasil, a qual entrou em vigor em marco de 

2005, substituindo a Portaria 1469 de 2002. 

Um dos aspectos mais importantes no desenho de uma estação de 

tratamento de água são as características do manancial as quais influem na 

escolha da tecnologia a ser usada no tratamento, nas dosagens dos produtos 

químicos entre outros, os quais dão origem à produção de resíduos de 

diferentes características. 

Segundo Januário (2005), existem diversos processos de tratamento de 

água como, por exemplo, tratamentos sem coagulação química (filtração lenta), 

tratamentos com coagulação química (filtração direta ou tratamento completo), 

arejamento, abrandamento (por troca iônica ou por dosagem de cal) e 

separação por membrana (microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose 

reversa), cada um gerando resíduos de características distintas. 

A maioria das ETAs no Brasil que tratam água de mananciais 

superficiais utiliza o tratamento convencional, com aplicação de cloro, o qual 

pode ser complementado com outras técnicas em mananciais onde a qualidade 

das águas o exijam (JANUÁRIO, 2005). 

Segundo Di Bernardo (1993), as estações de tratamento de águas 

(ETAs) que utilizam o tratamento completo ou convencional fazem uso dos 

seguintes processos unitários: 

• Coagulação: Processo unitário que consiste na formação de coágulos, 

através da reação do coagulante, promovendo um estado de equilíbrio 
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eletrostaticamente instável das partículas, no seio da massa líquida 

(AZEVEDO, 1987). Os coagulantes mais usados no processo de 

coagulação são os sais de alumínio ou ferro, como sulfato de alumínio, 

cloreto férrico, sulfato férrico, sulfato ferroso, e policloreto de alumínio, 

também se utilizam produtos auxiliares conhecidos como polieletrólitos 

catiônicos, aniônicos ou não iônicos. A coagulação depende de fatores 

como temperatura, pH, alcalinidade, cor verdadeira, turbidez, sólidos 

totais dissolvidos, força iônica, tamanho das partículas, etc. 

• Floculação: Ocorre imediatamente após da coagulação, consiste no 

agrupamento das partículas eletricamente desestabilizadas (coágulos), 

de modo a formar outras maiores chamadas flocos, suscetíveis de 

serem removidas por decantação (ou flutuação) e filtração (AZEVEDO, 

1987). A floculação se vê favorecida em condições onde tem uma 

agitação moderada, aumentando o contacto entre as partículas 

formando flocos. 

• Sedimentação e flotação: A sedimentação é a separação das partículas 

suspensas mais pesadas formadas durante a floculação (flocos) no 

meio líquido, as quais pela ação da gravidade apresentam um 

movimento descendente, depositando-se no fundo e formando o lodo. A 

flotação com ar dissolvido é uma operação utilizada para separar 

partículas líquidas ou sólidas, de uma fase líquida mediante a adesão 

das partículas suspensas a bolhas de ar introduzidas no líquido 

tornando-as de menor massa especifica que o meio (METCALF, 1985). 

A sedimentação ou flotação das partículas suspensas propiciam a 

clarificação da água pela separação das fases sólida e líquida ao 

mesmo tempo em que forma no fundo do decantador uma camada de 

lodo que precisa ser removido periodicamente seja pelo método manual 

ou mecanicamente (JANUÁRIO, 2005). 

• Filtração: Consiste na remoção das partículas suspensas e coloidais e 

dos microrganismos presentes na água que escoa através de um meio 

filtrante. É considerado como um processo final de remoção de 

impurezas na ETA, portanto é um dois responsáveis pelo cumprimento 

dos padrões de potabilidade da água. Na filtração as impurezas são 
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retidas no meio filtrante sendo necessária a lavagem dos filtros após 

certo período de tempo, geralmente, feita por meio da introdução de 

água com alta velocidade no sentido ascensional. A água utilizada na 

lavagem é descartada em cursos de água, mas também pode ser 

retornada ao início do processo de tratamento. 

• Desinfecção: A desinfecção é um processo em que se tem como 

objetivo a eliminação ou destruição de organismos patogênicos 

presentes na água capazes de produzir doenças, mediante a destruição 

da estrutura celular, interferência no metabolismo com inativação de 

enzimas e interferência na bio-síntese e no crescimento celular. Os 

agentes desinfetantes podem ser físicos: aplicação de calor, irradiação, 

luz ultravioleta e outros. Os agentes químicos utilizados são os 

oxidantes de cloro, bromo, iodo, ozônio, permanganato de potássio e 

peróxido de hidrogênio e os íons metálicos prata e cobre. 

Para complementar o tratamento convencional, podem ser adicionados 

outros produtos químicos à água, como cal, para ajuste final do pH, e flúor, em 

teores recomendados pela OMS, para proteção dos dentes das crianças contra 

as cáries (JANUÁRIO, 2005). 

 

3.2 Origem dos lodos gerados em ETAs 

 

No Brasil as estações de tratamento de águas (ETAs), foram feitas com 

a concepção de que os resíduos gerados no processo de tratamento de água 

bruta (proveniente dos decantadores, lavagem de filtros e lavagem de tanques 

de preparação de soluções) são lançados nos cursos da água mais próximos 

ou utilizando-se a rede de águas pluviais. Tal prática tem sido questionada 

principalmente devido a possíveis riscos à saúde e a vida aquática. Por outro 

lado, com as leis cada vez mais restritivas, qualquer atividade prejudicial ao 

meio ambiente deve ser punida de acordo as leis de Crimes Ambientais 

(PIRES, 2003). 

Durante o processo de tratamento de água convencional, além de 

adicionar coagulantes primários, podem ser adicionados auxiliares de 
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floculação, cal etc. Esses produtos através de reações químicas complexas 

irão formar partículas de maior tamanho, que serão removidas nos 

decantadores ou nos filtros (CORDEIRO, 1993). Segundo dados da ABES, no 

Brasil existem cerca de 7500 estações de ciclo completos ou convencionais 

das mais diversas capacidades. 

Segundo Cordeiro (2001) no processo de tratamento de água 

convencional são gerados rejeitos nos decantadores e filtros. Em função de 

questões operacionais e de projeto. Na Tabela 3.1, apresentam-se o 

porcentagem de lodo gerados nos decantadores e lavagem dos filtros obtidos 

por vários pesquisadores e compilada por Yuzhu (1996). 

 

Tabela 3.1 - Porcentagem de lodo gerado nos decantadores e lavagem dos 
filtros. 

Pesquisador Decantadores Filtros

MONTGOMERY 60 a 90% 10 a 30%

LEVESQUE 90 a 75% 5 a 10%

O`CONNORS 60 a 70% 30 ou 40%
 

Fonte: Yuzhu (1996) 
 

A quantidade e qualidade desses resíduos apresentam características 

distintas e depende de fatores como a qualidade da água bruta a ser tratada 

(cor, turbidez, sólidos em suspensão), do tipo de dosagem e dos produtos 

químicos utilizados, da freqüência de remoção de lodo dos decantadores, e da 

freqüência da lavagem dos filtros (ALÉM SOBRINHO, 1993). Além disso, deve-

se considerar que um mesmo manancial pode apresentar variações nas 

características de sua água provocando alterações nas quantidades produzidas 

de lodo. A Figura 3.1 mostra um esquema com os pontos de geração de 

resíduos numa ETA convencional. 
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Figura 3.1 - Unidades de tratamento e pontos de geração de resíduos numa 
ETA convencional. 
Fonte: Januário (2005). 

 

Os resíduos gerados nas ETAs apresentam grande potencial de 

poluição e contaminação devido à presença de impurezas removidas da água 

bruta e dos compostos químicos resultantes da adição de coagulantes durante 

o processo de tratamento (SCALIZE, 2003). O lançamento desses resíduos em 

cursos de água pode introduzir toxicidade aos organismos aquáticos e 

intensificar a degradação da qualidade das águas e sedimentos destes 

ambientes pois, além de conterem metais como ferro, alumínio manganês e 

outros metais pesados, apresentam altas concentrações de sólidos, turbidez e 

demanda química de oxigênio (DQO); fatores que podem causar a formação de 

bancos de lodo, assoreamento, alterações de cor, além de distúrbios na 

composição química e biológica do corpo receptor (JANUÁRIO, 2005). Na 

Tabela 3.2, são apresentados alguns dos resíduos mais comuns encontrados 

nas estações de tratamento de água. 
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Tabela 3.2 - Resíduos gerados em processos de tratamento de água. 
 

Produto Proveniente de
Aparece no resíduo 

como
Sólido

Sólidos dissolvidos Água bruta Sólidos dissolvidos
Somente se 
precipitado

Sólidos suspensos 
(argila, silte)

Água bruta Argila e silte
Sim

Matéria orgânica Água bruta
Provavelmente sem 

mudança
Sim

Sais de alumínio
Coagulação 

química
Hidróxido de 

alumínio
Sim

Sais de ferro
Coagulação 

química
Hidróxido de ferro Sim

Polímeros
Tratamento 

químico
Sem mudança Sim

Cal
Tratamento 
químico e 

correção do pH

Carbonato de cálcio 
ou impurezas se for 

usada solução de cal
Sim

Carvão ativado em pó
Controle de gosto 

e odor
Carvão ativado em 

pó
Sim

Cloro, ozônio desinfecção Em solução Não  

Fonte: Reali (1999). 
 

3.2.1 Lodo dos decantadores 

 

Os lodos são produzidos pelos processos de coagulação e floculação e 

são removidos, na sua maior parte, nos decantadores. Segundo Januário 

(2005) o processo de remoção pode ser feito periodicamente ou de forma 

continua. Em decantadores sem remoção continua a limpeza e feita em 

intervalos que variam de dias a meses, usualmente de 20 dias a 2 ou 3 meses, 

sendo a remoção de resíduos por bateladas, dificultando o manejo dos 

resíduos, além de gerar lodos mais concentrados que os gerados em 

decantadores de alta taxa ou convencionais com dispositivos de extração 

continua.  

A remoção continua pode ser mecanizada ou hidráulica, e o decantador 

deve possuir tubulações e acessórios que permitam a descarga de lodo em 

intervalos de tempo sem que seja necessária a interrupção de seu 

funcionamento. 
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Na maioria de ETAs no Brasil não possui sistemas de remoção contínua 

de lodo por via mecanizada ou hidráulica e, em geral, a sua limpeza é feita 

manualmente. (JANUARIO, 2005). O processo de remoção de lodo manual 

pode ser feito em intervalos de 30 a 60 dias dependendo das características da 

água bruta, para este tipo de resíduo as concentrações de sólidos totais estão 

entre 4 e 13% e o volume gerado representa cerca de 0,06 a 0,25% do volume 

de água tratada (SCALIZE, 2003). Para ETAs que utilizam limpeza mecanizada 

dos decantadores, se produzem resíduos com 0,1 a 1% de sólidos totais, 

utilizando raspadores e bombeamento intermitente. 

Nas ETAs que utilizam sais metálicos (saís de alumínio e ferro), os lodos 

gerados nos decantadores contêm, essencialmente, as substâncias em 

suspensão na água bruta, como siltes, argilas e substâncias orgânicas, os 

hidróxidos metálicos (de ferro ou alumínio), outros precipitados provenientes da 

coagulação (óxidos metálicos) e outros aditivos usados no tratamento tais 

como polieletrólitos, cal e carvão ativado.  

A necessidade de processar os lodos das ETAs para sua disposição 

final tem intensificado as investigações em relação às suas características 

físicas e químicas, as quais afetam significativamente a habilidade de 

manusear, adensar, desidratar e transportar os lodos, bem como afetam as 

próprias opções de uso e disposição. 

Os principais parâmetros físico-químicos usualmente utilizados para 

caracterização dos lodos de ETAs são: 

• Tipo e concentração de sólidos (totais, voláteis, suspensos totais e 

suspensos voláteis). 

• Granulometria. 

• Densidade. 

• Resistência especifica. 

• pH. 

• Demanda bioquímica de oxigênio DBO. 

• Demanda química de oxigênio. 

• Concentração dos principais íons metálicos (alumínio, ferro, manganês, 

cádmio, cobre, cromo, chumbo, mercúrio, níquel, zinco, etc.) 
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• Concentração de fósforo total. 

• Concentração de nitrogênio total. 

Além destes, índices de interesse sanitário como coliformes totais e 

fecais podem ser utilizados. 

 

3.2.2 Lavagem dos filtros 

 

A água utilizada nas lavagens dos filtros geralmente é descarregada na 

rede de esgoto. Algumas vezes, dependendo do volume, recircula-se para o 

inicio da estação de tratamento (SCALIZE, 2003). Esta água de lavagem se 

caracteriza por conter um baixo teor de sólidos, os quais variam de 0,01 a 

0,1%, dependendo da eficiência dos filtros. 

Os filtros são lavados periodicamente num intervalo de 18 a 24 horas 

com uma duração entre 5 a 20 minutos (JANUARIO, 2005), este período influi 

nas características finais dos resíduos assemelhando-se a dos lodos dos 

decantadores. 

Segundo Scalize (2003), os principais métodos de lavagem de filtros 

são: 

• Lavagem somente com água, no sentido ascensional. 

• Lavagem auxiliar superficial com tubulação fixa ou torniquetes 

hidráulicos e lavagem simultânea (ou não) com água ascensional. 

• Lavagem auxiliar sub-superficial com tubulação fixa e lavagem 

simultânea (ou não) com água ascensional. 

• Insuflação de ar, seguida da lavagem com água ascensional. 

• Insuflação de ar e introdução simultânea de água no sentido 

ascensional. 

O método de lavagem está relacionado com o volume de geração de 

resíduos e a concentração de sólidos, sendo que o método de insuflação de ar 

e introdução de água gera menor volume de resíduo com maior concentração 

de sólidos. 
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Devido ao baixo teor de sólidos, é possível recircular a água de lavagem 

para o inicio do tratamento. As experiências têm demonstrado que a 

recuperação, de modo adequado, é viável economicamente, sendo o teor de 

sólidos baixos e o volume de água relativamente considerável (JANUARIO, 

2005). 

Os resíduos gerados nas ETAs da lavagem de filtros, limpeza de 

decantadores e de tanques de preparação de soluções e suspensões de 

produtos químicos, etc. devem ser tratados devidamente, pois apresentam 

substâncias prejudiciais ao meio ambiente. 

 

3.3 Características dos lodos das ETAs 

 

Os resíduos de ETAs são, normalmente, predominantemente 

inorgânicos. Suas características físicas e químicas e os níveis de 

concentração dos contaminantes presentes frequentemente estabelecem as 

opções possíveis de sua aplicação e disposição final 

A presença de material orgânico e inorgânico em maior ou menor 

quantidade depende das características da água bruta. Em geral, a maior 

parcela é de natureza inorgânica formada por areia, argila e silte, e a parte 

orgânica constituída principalmente de substâncias húmicas que conferem cor 

a água, organismos planctônicos, bactérias, protozoários, vírus, etc. 

Dependendo das características, os resíduos das ETAs aumentam o grau de 

poluição e contaminação dos corpos receptores, contribuindo para a crescente 

degradação do meio ambiente e perda da qualidade de vida das populações 

existentes a jusante desses lançamentos (SCALIZE, 2003). 

Devido ao fato da variabilidade nas características dos lodos gerados 

nas ETAs convencionais, Cordeiro (1999), menciona a necessidade de 

equacionar de forma individualizada o problema dos lodos gerados nas ETA’s. 

Na Tabela 3.3 apresenta-se um resumo de alguns parâmetros registrados em 

outras bibliografias. 

A caracterização desses lodos é de grande importância para ter uma 

noção do impacto ambiental que pode ser causado no despejo, assim como 
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também permite fazer uma escolha do melhor método de desidratação e 

disposição final. 

 

Tabela 3.3 - Características de lodos gerados em ETAs. 
Autor 
(ano) 

DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

pH ST 
(mg/L) 

SV 
%ST 

SS 
%ST 

Neubauer 
(1968) 

30 a 150 500 a 
15000 

6,0 a 
7,6 

1100 a 
16000 

20 a 30  

Sutherland 
(1969) 

100 a 232 669 a 
1100 

7,0 4300 a 
14000 

25 80 

Bugg 
(1970) 

380 1162 a 
15800 

6,5 a 
6,7 

4380 a 
28580 

20 75 

Albrecht 
(1972) 

30 a 100 500 a 
10000 

5,0 a 
7,0 

3000 a 
15000 

20  

Culp 
(1974) 

40 a 150 340 a 
5000 

7,0  30  

Nilsen 
(1974) 

100 2300 - 10000 30  

Singer 
(1974) 

30 a 300 30 a 
5000 

- - -  

Cordeiro 
(1981) 

320 5150 6,5 81575 20,7  

CETESB 
(1990) 
ETA I 

Piracicaba 

449 3487 6,0 a 
7,4 

21933 15  

CETESB 
(1990) 
ETA II 

Piracicaba 

173 1776 6,7 a 
7,1 

6300 73  

Fonte: Cordeiro (1993). 
 

3.4 Quantificação de lodo gerado em ETAs 

 

A quantidade de resíduos gerados em ETAs depende, 

significativamente, da qualidade da água bruta, do tipo e dosagem dos 

produtos químicos utilizados e do desempenho do processo de tratamento 

(AWWA, 1987).  

Segundo Reali (1999), para uma melhor determinação da produção de 

lodo gerado nas ETAs, é necessária  a estimativa de dois parâmetros: 
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• A massa de sólidos secos presentes no lodo resultante, do processo de 

tratamento, 

• O volume de água descartada que atua como veículo da massa de 

sólidos. 

A massa de sólidos pode ser obtida efectuando-se um balanço dos 

sólidos presentes no sistema. Para tal, deve-se avaliar primeiramente quais os 

sólidos que deverão aparecer como resíduo e de como esses sólidos deverão 

se apresentar no lodo. A seguir, pode-se calcular estequiometricamente os 

resíduos resultantes da aplicação dos coagulantes químicos. A Tabela 3.4 

apresenta valores teóricos da produção de sólidos de alguns tipos de agentes 

químicos na água. 

 

Tabela 3.4 - Produção teórica de sólidos. 

Produto
Sólidos produzidos 

por produto (g/g)
Sólidos suspensos (argila, silte) 1,0
Matéria orgânica 1,0
Sulfato de alumínio 0,26 como Al(OH)3

Cloreto férrico 0,66 como Fe (OH) 3
Polímero 1,0

Cal
1,0 Permite 0,1 como 

fração insolúvel
Carvão ativado em pó 1,0

 
Fonte Januário (2005). 

 

O outro parâmetro importante é a quantificação do volume de água que 

é descartada juntamente com os sólidos, ou seja, a estimativa da concentração 

de sólidos no lodo descartado. Essa concentração, também designada por teor 

de sólidos, usualmente é expressa em porcentagem (em massa) de sólidos 

secos presentes no lodo. 

A quantidade de lodos gerada poderá ser estimada “in loco”, pela 

determinação dos sólidos provenientes das descargas dos decantadores e de 

suas vazões, ou ainda teoricamente, utilizando-se fórmulas empíricas. Em 

ambos os casos, é conveniente o levantamento de dados da qualidade da água 

bruta (sólidos suspensos totais) e do consumo de produtos químicos durante 

um período de no mínimo um ano (FERREIRA FILHO E ALEM SOBRINHO, 
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1998). A Tabela 3.5 mostra alguns valores típicos de produção total de 

resíduos em função da qualidade da água do manancial encontrados na 

literatura (REALI, 1999). 

 

Tabela 3.5 - Impactos típicos do tipo de manancial sobre a produção de 
resíduos. 

 

  

Tipo de manancial

Faixa de produção de 
resíduos (g de sólidos secos 

por m 3  de água tratada)

Água de reservatórios de 
boa qualidade

12 – 18

Água de reservatórios de 
qualidade média

18 – 30

Água de rios com 
qualidade média

24 – 36

Água de reservatórios de 
qualidade ruim

30 – 42

Água de rios com 
qualiadade ruim 42 – 54

 
Fonte: Reali 1999 (apud Januário, 2005). 

 

Vários pesquisadores desenvolveram fórmulas empíricas distintas para 

fazer a estimativa da produção de sólidos secos, sendo reproduzidas algumas 

a seguir para ETAs que utilizam sais de alumínio ou ferro com coagulantes. 

Para facilitar, pode se substituir o parâmetro “sólidos suspensos” por “turbidez”, 

visto que na maioria das vezes os dados de sólidos suspensos não estão 

disponíveis. Para isso, os autores sugerem a correção do valor da turbidez 

multiplicando-a pela razão entre a concentração de sólidos suspensos totais 

presentes na água e a turbidez da mesma, valor este geralmente variando na 

faixa de 1,0 a 2,0. 

 

• Fórmula apresentada por Kawamura, 1991 apud Reali, 1999. 

P = (1,5.T + k.D) 

Onde: 

P: produção de sólidos (g de matéria seca / m3 água tratada) 
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T: turbidez da água bruta (UNT) 

D: dosagem do coagulante (mg/L) 

k : coeficiente de precipitação:  0,23 a 0,26 (Sulfato de alumínio) 

0,54 (sulfato férrico) 

0,66 (cloreto férrico anidro) 

0,40 (cloreto férrico hidratado) 

 

• Fórmula do Water Rescarch Center (WRC,1979) 

P = (1,2 T + 0,07.C + k.D + A) 

Onde: 

P: produção de sólidos (g de matéria seca/m3 de água tratada) 

T: turbidez da água bruta (UNT) 

C: cor da água bruta (UC) 

D: dosagem de coagulante (mg/L) 

k: coeficiente de precipitação:  k = 0,17 (sulfato de alumínio líquido) 

     k = 0,39 (cloreto férrico líquido) 

A: outros aditivos, como carvão ativado em pó e polieletrólitos (mg/L) 

 

• Fórmula da American Water Works Association (AWWA, 1978) 

P = 3,5. T 
0,66 

Onde: 

P: produção de sólidos (g de matéria seca / m3 de água tratada) 

T: turbidez da água brita (UNT) 

 

• Formula de Cornwell (1987) 

P = ( 0,44 DAS + 1,5.T + A)  

Onde: 

P: produção de sólidos (g de matéria seca / m3 de água tratada) 

DAS: dosagem de sulfato de alumínio (mg/L) 

T: turbidez da água bruta (UNT) 

A: outros aditivos, como carvão ativado em pó e polieletrólitos (mg/L) 

• Fórmula da Association Française pour L’ Etude dês Eaux (AFEE, 1982) 

(igual à fórmula da WRC) 
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Saron e Leite (2001) realizaram cálculos para a determinação da 

produção de sólidos gerados e acumulados nos decantadores e filtros da ETA 

Guaraú (SABESP, São Paulo) usando as fórmulas da AWWA, CETESB, WRC, 

Cornwell e Kawamura. Avaliaram, ainda, a produção “in loco” dos sólidos 

através de análises dos sólidos totais dos despejos da descarga dos 

decantadores e da lavagem dos filtros, Com estes valores, verificaram, através 

de análise estatística, que não ocorreram diferenças, ao nível de significância 

de 99%, entre a produção determinada pelas diversas fórmulas, mas que 

ocorreu uma grande diferença quando esses valores foram comparados com o 

que foi determinado experimentalmente. Assim, comentam sobre a importância 

do registro de informações mensais das quantidades de lodo geradas nas 

unidades produtoras das ETAs operadas, que são informações necessárias 

para o dimensionamento dos sistemas de tratamento de lodos, além de uma 

ferramenta importante para avaliação do próprio processo, que pode fornecer 

subsídios para sua otimização. 

 

3.5 Métodos de tratamento do lodo de ETEs 

 

Os tratamentos do lodo além de minimizar impactos ambientais, 

apresentam uma redução de custos para as empresas de saneamento básico, 

ao mesmo tempo em que cumprem os parâmetros exigidos pelas diferentes 

legislações. Os resíduos apresentam grande quantidade de água que pode ser 

retirada antes da disposição final do lodo (SCALIZE 2003). 

Existem vários métodos com a finalidade de retirar as águas desses 

resíduos e lodos: 

 

3.5.1 Adensamento por gravidade 

 

O processo mais comum de adensamento por gravidade (TSUTIYA et al, 

2001), se dá em adensador em forma circular e equipado com braços 

raspadores mecânicos. Os raspadores encaminham o lodo sedimentado para o 

centro do adensador, de onde é feita a sua descarga. 
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O lodo adensado é encaminhado para tratamento, por exemplo, digestão 

anaeróbia ou desaguamento, e o líquido sobrenadante, com significativa 

concentração de sólidos em suspensão, retorna para o início do processo de 

tratamento da fase líquida. 

 

3.5.2 Adensamento por flotação com ar dissolvido 

 

Adensamento por flotação com ar dissolvido é uma boa alternativa 

técnica, principalmente para lodos secundários gerados em ETEs. 

O sistema consiste essencialmente de uma unidade de flotação e um 

saturador sendo, a unidade de flotação, responsável pela separação da fase 

sólida da fase líquida e o saturador dissolve o ar na água sob pressão. A 

captura de sólidos varia numa faixa de 94 a 99% e o manto de lodo no topo 

entre 150 e 300 mm (TSUTIYA et al, 2001). Os dados de lodo adensado variam 

entre 3 e 6% segundo Metcalf & Eddy (2003). 

 

3.5.3 Adensamento mecânico 

 

Assim como nas ETAs, a utilização do adensamento mecânico tem 

recebido uma atenção especial pela facilidade operacional, minimização de 

obras civis, e por necessitarem de pouco espaço físico. 

Os equipamentos existentes no mercado para adensamento de lodos de 

ETE são: centrífuga e adensador de esteira. 

 

3.5.3.1 Centrífugas 

 

As centrífugas são utilizadas tanto para adensamento quanto para o 

desaguamento dos lodos. O Adensamento por centrífugas teve início nos anos 

70 sendo utilizado, primeiramente para lodos de estações de tratamento de 

esgoto (ASCE, 1996). 

 



 33 

3.5.3.2 Adensamento por Esteiras (“belt-press”) 

 

O Adensamento por esteiras surgiu junto com a evolução para o 

desaguamento de lodo. Nos equipamentos mais recentes as unidades de 

adensamento e desaguamento estão sendo incorporadas num único 

equipamento. 

 

3.5.4 Condicionamento de lodos de ETEs 

 

O condicionamento de lodos de ETEs visa melhorar suas propriedades 

estruturais para permitir a drenagem livre da água, aumentar a recuperação de 

sólidos, e reduzir o tempo dos ciclos para o desaguamento. 

Condicionamento é um processo para melhorar as características de 

separação das fases sólido-líquida do lodo, seja por meios físicos ou químicos. 

Conforme Haug et al. (1992), o condicionamento de lodos neutraliza ou 

desestabiliza as forças químicas ou físicas atuantes nas partículas coloidais e 

no material particulado em suspensão imersos em meio líquido. Este processo 

de desestabilização permite que as partículas pequenas se juntem para formar 

agregados maiores, ou seja, os flocos. 

Os métodos de condicionamento de lodo são influenciados por diversos 

fatores: 

• fatores físicos (Distribuição e tamanho das partículas, Grau de mistura). 

• fatores químicos (pH e alcalinidade, concentração de sólidos, carga 

superficial, natureza da associação água-sólida no lodo). 

• Tipos de lodo (lodos primários, lodos secundários). 

 

3.5.5 Desaguamento de lodos de ETEs 

 

A escolha do sistema de desaguamento mais adequado é função de 

aspectos técnicos e econômicos. A seleção do equipamento mais apropriado 

depende das características do lodo a ser desaguado e das características a 
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serem exigidas para o lodo “seco”, tendo em vista o seu transporte e 

disposição final e, se possível, cada equipamento deve ser avaliado através de 

ensaios. 

Os objetivos principais do desaguamento são: 

• reduzir o volume de lodo a ser descartado; 

• reduzir os custos de transporte e disposição; 

• facilitar o manuseio; 

 

3.6 Disposição e aplicação final de lodos de ETAs 

 

Até o presente, os resíduos líquidos gerados nas ETAs têm sido 

lançados nos cursos de água direta ou indiretamente, devido a sua 

simplicidade no processo e à falta de consciência ambiental. 

A disposição final pode ser feita em aterro sanitário, uso em solos, solos 

agrícolas, plantação de cítricos, cultivo de grama comercial, solos comerciais, 

reflosteramento, com postagem, fabricação de matérias cerâmicos, lançamento 

em ETEs entre outros. 

 

3.6.1 Disposição no solo 

 

A disposição no solo é um método muito econômico, além de apresentar 

benefícios no uso de solos agrícolas como; melhoria estrutural do solo, ajuste 

de pH, aumento de capacidade de retenção de água e melhorias das 

condições de aeração do solo (TSUTIYA, 2001). Segundo Scalize 2003, este 

método de disposição tem limitações com relação à concentração de certos 

metais e a possível contaminação que pode causar. 

 

3.6.2 Plantação de cítricos 

 

Nos solos onde são cultivadas plantas cítricas como limão e laranja, 

normalmente existem deficiências de ferro. O ferro é vital para o crescimento 
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das culturas de cítricos e pode ser suprido através da aplicação no solo de 

lodos das ETAs. Entretanto é necessário que a estação de tratamento de água 

utilize sulfato de ferro como coagulante (TSUTIYA, 2001). 

 

3.6.3 Fabricação de cimento 

 

Segundo Tsutiya (2001), a utilização de lodos de ETAs na fabricação de 

cimento portland é realizada com sucesso por empresas de saneamento. 

Devido à baixa concentração de sílica, ferro e alumínio no material utilizado na 

produção de cimento, é necessário adicionar elementos como argila, xisto, 

minério de ferro e bauxita. Os lodos das ETAs, contém esses elementos 

usados no processo de fabricação do cimento, por isso o lodo é incorporado no 

processo de fabricação na fase de pré homogeneização das matérias primas. 

 

3.6.4 Fabricação de tijolos 

 

Segundo Tsutiya (2001), as características físicas e químicas de lodo de 

ETAs são, muitas vezes, similares ás características dos matérias usados na 

fabricação de tijolos. Os lodos mais indicados para esta finalidade, são 

compostos de argilas, silte, areia coagulantes e matéria prima orgânica. 

A aplicação do lodo da ETA pode ser realizada durante o processo de 

fabricação de tijolos ou indiretamente na própria jazida onde a argila é retirada. 

A presença de carvão ativado no lodo inviabiliza sua aplicação, uma vez que 

causa expansão e consequentemente, rachaduras no tijolo. 

 

3.6.5 Cultivo de grama comercial 

 

O cultivo de grama comercial, inclui, grama para jardinagem, campos 

para atividade esportiva, parques, cemitérios e jardinagem de rodovias, e 

normalmente é realizada em 5 etapas: preparação do solo, semeadura, 

crescimento da grama, colheita e transporte. Os lodos das ETAs são aplicados 
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na fase liquida ou após a desidratação, o lodo liquido pode ser aplicado na fase 

de preparação do solo e na fase de crescimento da grama, já a torta pode ser 

aplicada na fase de preparação do solo (TSUTIYA, 2001). 

 

3.6.6 Compostagem 

 

A adição de lodo de ETAs na compostagem, tem mostrado benefícios 

como, ajuste da umidade, fornecimento de traços minerais, ajuste de pH e 

servindo, também como material para o aumento do volume de composto 

(TSUTIYA, 2001). 

 

3.6.7 Disposição em aterros sanitários 

 

Um dos principais inconvenientes para o uso de aterros sanitários para a 

disposição dos sólidos após a desidratação dos resíduos de ETA, é o fato de 

apresentarem concentrações de sólidos não permissíveis para a disposição 

(SCALIZE, 2003). 

 

3.7 Lançamento de lodo de ETAs nas ETEs 

 

O lançamento nas estações de tratamento de esgoto ETEs, via rede 

coletora de esgoto ou por médio de outro transporte, surge como uma proposta 

interessante para alguns casos, podendo apresentar vantagens técnicas e 

econômicas. 

Os lodos de ETAs contém metais sob forma diversas (óxidos, hidróxidos 

carbonatos) que na ETE serão, na sua maior parte, encaminhados à fase 

sólida, seja via lodo primário ou pelo lodo secundário descartado. Estas 

massas de metais se somarão às que são já registradas, decorrentes de 

despejos industriais lançados ao sistema de esgotos, e dessa maneira 

interferindo na escolha de disposição dos lodos da ETE. 
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Segundo Carvalho (2000), a quantidade de resíduo de ETA introduzida 

na ETE, possivelmente não provocará sobrecarga hidráulica, visto que o 

porcentual volumétrico no esgoto é de, no máximo, 7%. A rede coletora de 

esgoto geralmente é projetada com declividade adequada para o transporte de 

sólidos sanitários, em geral, sendo suficientes para os resíduos de ETAs. 

Os efeitos dos recebimentos de lodos de ETA em ETE dependem da 

relação entre a massa de lodo de ETA e a vazão da ETE receptora. A seguir 

são apresentados os principais efeitos, encontrados por diferentes 

pesquisadores, quando estudados casos de disposição de lodo de ETA em 

ETE. No entanto, vale salientar que os resultados obtidos nestes estudos não 

devem ser generalizados, visto que as ETAs produzem resíduos com 

características muito particulares. 

 

3.7.1 Equalização e encaminhamento dos resíduos da ETA para a ETE 

 

Segundo Ferreira Filho (1998) e Asce (1996), os resíduos de ETAs 

devem ser equalizados para o encaminhamento à ETE. Tal procedimento deve 

ser realizado com apoio de sistemas de remoção de lodo dos decantadores 

mecanizados ou com a implantação de tanques auxiliares de acumulação e 

equalização. 

As limitações quanto às características do lodo de ETA ser encaminhado 

incluem principalmente os seguintes itens (ASCE, 1996): 

• valor de DBO. 

• concentração de SST (sólidos em suspensão totais). 

• carga de sólidos (ton/dia). 

• variação de pH. 

• metais pesados constituintes. 

Experiências da SABESP na ETE Franca relatam o recebimento do lodo 

da ETA em batelada mediante uma programação antecipada diretamente para 

um decantador primário reservado com volume de 1600 m³. O lodo recebido é 

encaminhado diretamente para o digestor secundário de modo escalonado. 
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Entre os períodos úmido e seco, ocorrem variações na qualidade e na 

quantidade de lodo aduzido (SABESP, 2003). 

 

3.7.2 Efeitos sobre a decantação 

 

De maneira geral, os estudos desenvolvidos apontam para uma melhora 

na eficiência do decantador primário. Segundo Carvalho (1999), o aumento na 

eficiência ocorre devido a presença de hidróxido de ferro no resíduo do lodo de 

ETA, resultando na floculação do esgoto. Tal fenômeno deve-se principalmente 

ao entrelaçamento ("entrapment") das partículas presentes no esgoto 

precipitado. Carvalho (1999), estudou a interferência do lodo de ETA com 

cloreto férrico em uma ETE e verificou que até uma dosagem de 225 mg/L o 

lodo não causou efeito prejudicial ao desempenho da ETE. 

No estudo realizado por Scalize (2003), comparando-se colunas de 

decantação com e sem lançamento de lodo de ETA, verificou-se que o 

sobrenadante da coluna com lançamento de lodo de ETA apresentava uma 

maior redução na concentração dos parâmetros cor, turbidez, SST, SSV e 

DQO, além de coliformes totais, Escherichiacoli, ovos de Ancylostomidae e 

larvas de Strongylóides. Scalize (2003) estudou lodo originário de ETA que 

utilizava sulfato de alumínio como coagulante. 

Por outro lado, algumas experiências registradas sobre o recebimento 

de lodos de ETA em ETE apontam para possíveis reduções na eficiência de 

remoção de sólidos na sedimentação e adensamento do lodo primário. O 

coagulante utilizado na ETA era o sulfato de alumínio. Os ensaios de 

sedimentação em colunas, realizado por Escobar (2001), utilizando a mistura 

em diversas proporções de lodo adensado de ETA com esgoto sanitário, 

apresentaram um aumento nos valores de turbidez e de sólidos suspensos na 

mistura inicial e no sobrenadante clarificado obtido após 2 horas de 

sedimentação. Esse aumento foi proporcional ao da quantidade de lodo de 

ETA, indicando que, nas proporções testadas, variando de 26 % a 86 % em 

razões volumétricas, não seria aconselhável misturar o lodo de ETA com o 

esgoto sanitário, na fase de sedimentação primária na ETE.  
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Há experiências que apontam que dosagens de até 50 mg/L de lodo de 

ETA no afluente a ETE podem aumentar a eficiência de remoção de sólidos na 

sedimentação primária, porém acima deste valor de dosagem pode haver uma 

queda da eficiência (ASCE, 1996, CONSORCIO TECNOPAR, 2003). 

Sobre os decantadores secundários, conforme as características do lodo 

de ETA aplicado na ETE, na ocorrência de quantidades elevadas de sólidos 

coloidais, pode haver um decréscimo da eficiência dos decantadores 

secundários (ASCE, 1996). 

Os resultados operacionais da ETE Franca indicam o aumento na 

concentração de sólidos no lodo primário, que é reservado para o recebimento 

da ETA e uma leve queda da eficiência de remoção de DBO, DQO e SST nos 

demais decantadores primários (SABESP, 2003). 

 

3.7.3 Efeitos sobre a produção e desaguamento do Lodo 

 

Um fator comum relacionado à aplicação de lodo de ETA em ETEs é o 

aumento dos biossólidos da ETE e um decréscimo na relação de voláteis 

(ASCE, 1996). Os sedimentos obtidos em colunas de sedimentação com 

lançamento de lodo de ETA, apresentaram maior quantidade de Sólidos Totais  

com menor resistência específica à filtração, podendo concluir que deverá 

haver melhora na eficiência no desaguamento mecânico desses resíduos 

(SCALIZE, 2003). 

O efeito do recebimento de lodo de ETA sobre o adensamento por 

gravidade do lodo primário formado não é muito conhecido, mas há indicações 

sobre a possibilidade de queda e concentração do lodo adensado para valores 

inferiores a 5%. Há ainda a possibilidade de perturbações na separação de 

sólidos nos tanques de sedimentação secundários, obrigando ao emprego de 

polímeros para corrigir o problema. Segundo Rolan (1980) apud Tsutiya (2001), 

a produção de lodos nas ETE é aproximadamente duas vezes maior, quando 

adicionados 200 mg/L de lodos de ETA. 
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3.7.4 Efeitos sobre a digestão do Lodo 

 

Os efeitos da aplicação de sólidos de lodos de ETAs no processo de 

tratamento dos resíduos gerados no processo de tratamento de esgotos são 

especialmente críticos nos processos de digestão, adensamento e 

desaguamento. 

As referências indicam interferências na digestão de lodo diante da 

aplicação de lodo de ETA nos decantadores e digestores. Os resultados 

apresentados pela EPA (ASCE, 1996) são similares aos encontrados nos 

estudos realizados com lodos de ETAs de sulfato de alumínio e cloreto férrico 

em pesquisas pioneiras realizadas na Universidade de São Paulo. 

Os resultados apresentados a seguir enfocam as interferências na 

digestão de lodo primário proveniente da mistura de esgoto doméstico com 

lodo de ETA. Esses resultados são provenientes de estudos realizados com 

dois tipos de lodos de ETAs, com sulfato de alumínio e cloreto férrico. 

Scalize (2003) avaliou a interferência do lodo de ETA na digestão 

anaeróbia, quando foram realizados ensaios de toxicidade através do teste da 

atividade metanogênica específica, durante a digestão de lodo primário. A 

medida que se aumentou a quantidade de lodo da ETA no sistema, a 

concentração molar de metano foi reduzida. Mesmo na menor concentração 

estudada, de 28,28 mg SST/L de esgoto sanitário, houve redução da ordem de 

18% na produção de metano. Portanto, o resíduo da ETA teve influência 

negativa sobre os microrganismos metanogênicos. No exame microscópico 

realizado no licor misto dos frasco-reator do ensaio da atividade metanogênica 

ficou evidenciado que algumas espécies de microrganismos tais como do 

gênero Methanothrix sp foram inibidas pela presença do resíduo da ETA. Essa 

inibição da atividade metanogênica pode se dar pelas bactérias redutoras de 

sulfatos que prevalecem na disputa pelo alimento.  

Nos estudos desenvolvidos por Escobar (2001), foram comparados os 

lodos proveniente de colunas com e sem adição de lodo de ETA. A ETA 

estudada utilizava sulfato de alumínio. Pode-se afirmar que as atividades 

metanogênicas especificas dos lodos foram praticamente iguais,  

demonstrando que a digestão do lodo não estava sendo inibido pela mistura 
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testada. No entanto, a partir de concentrações acima de 6 g SSV/l, os valores 

da atividade metanogênica foram diminuindo, o que pôde estar indicando 

efeitos inibitórios do lodo adensado da ETA para as misturas estudadas. 

Nos estudos realizados por Carvalho (1999) os resultados dos testes de 

tratabilidade anaeróbia não indicaram efeito negativo na taxa de produção de 

metano com o aumento da dosagem de resíduo de ETA presente no lodo 

primário em digestão. Carvalho trabalhou com dosagens de até 225 mg/L. 

Cabe salientar que a ETA, originária do lodo estudado, utilizava cloreto férrico 

como coagulante primário. 

 

3.7.5 Remoção de fósforo 

 

Uma maior eficiência na remoção de fósforo é observada, quando lodos 

de ETA que contêm sal de alumínio ou ferro são lançados em ETEs. No 

entanto, a remoção excessiva desse nutriente pode inibir o processo biológico 

de tratamento de esgotos (TSUTIYA, 2001). 

Os fosfatos formam complexos insolúveis com diversos íons metálicos, 

sendo o grau de complexação dependente da concentração relativa dos 

fosfatos e dos metais, do pH e de outros elementos e compostos  como 

sulfatos, carbonatos fluoretos e orgânicos. No caso dos lodos de ETAs, estes 

carreiam massas consideráveis de metais como o ferro, decorrente 

principalmente da adição de sulfato férrico, utilizado como coagulante na ETA. 

Dependendo do estado destes metais – ionizados ou não - existe a 

possibilidade de que grande parte do fósforo, sob forma de fosfatos no afluente 

à ETE, venha a ser complexado durante o tratamento preliminar, o que poderia 

dificultar ou, no limite, impossibilitar o processo biológico no reator projetado, 

obrigando a adição de fósforo sob forma de insumo químico (fosfato de sódio, 

p. ex.) (ASCE, 1996). 
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3.7.6 No processo de desnitrificação biológica 

 

Outro efeito que se pode esperar do recebimento de lodo de ETA em 

ETE é a remoção de parte da matéria orgânica solúvel (cerca de 40% da DQO 

solúvel), efeito este constatado quando são dosados coagulantes ao afluente 

ou outros pontos das ETEs. 

Nos processos de tratamento com objetivo de remoção de nitrogênio, 

através de desnitrificação em tanque anóxico, essa maior remoção da DQO 

pode ser prejudicial. A remoção de matéria orgânica solúvel ou coloidal terá 

como conseqüência provável a redução, no afluente, da matéria orgânica 

rapidamente biodegradável, essencial para viabilizar (técnica e 

economicamente) processo de desnitrificaçao biológica em câmara anóxica 

primária. 

O recurso da desnitrificaçao biológica em alguns casos, não pode ser 

descartado como meio de recuperar parte da alcalinidade (muitas vezes baixa, 

em torno de 200 mgCaCO3/L no afluente) a ser consumida no processo de 

nitrificaço biológica. 

Desta forma e possível manter o pH estável (entre 6 e 7)  no reator 

biológico, que é condição indispensável a estabilidade do próprio processo de 

nitrificação. 

Cabe acrescentar que as lacunas e pendências existentes em relação à 

complexação e insolubilização de fosfatos, à remoção de DQO rapidamente 

biodegradável e aos seus efeitos sobre o reator biológico projetado só podem 

ser melhor aferidas por meio de testes de bancada e escala-piloto, 

considerados indispensáveis. 

 

3.7.7 Possíveis modificações da qualidade do lodo da ETE 

 

Os lodos de ETAs contém metais sob forma diversas (óxidos, hidróxidos 

carbonatos) que na ETE serão, na sua maior parte, encaminhados à fase 

sólida, seja via lodo primário ou pelo lodo secundário descartado. Estas 

massas de metais se somarão às que são já registradas, decorrentes de 
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despejos industriais lançados ao sistema de esgotos, e dessa maneira 

interferindo na escolha de disposição dos lodos da ETE. 

 

3.7.8 Eficiência de tratamento 

 

A segunda parte do estudo de Scalize (2003), foi realizada em uma 

estação piloto composta de lagoa de aeração seguida de lagoa de 

sedimentação. Foi adicionado ao sistema de tratamento de lodo da ETA, com 

utilização de cloreto férrico como coagulante e foi verificado que tal resíduo 

melhorou a qualidade do efluente em termos de DQO, DBO, SST, turbidez, cor, 

amônia, nitrato, NTK e fosfato total. Os parâmetros ST, SDT, cloreto, nitrito, 

condutividade e pH não apresentaram diferenças significativas. 

Nos estudos de Carvalho (1999), obteve-se um incremento de até 50% 

na remoção de sólidos suspensos e turbidez, 40% na de DQO e fosfatos e 30% 

na de nitrogênio. 

Os sólidos dissolvidos presentes nos lodos de ETAs, em determinadas 

concentrações podem inibir o processo biológico de tratamento de esgotos. A 

determinação deste efeito não é simples de ser realizado. Uma carga de 

choque inicial de um composto tóxico pode inibir o processo biológico, porém, 

com vários compostos, os microrganismos podem se adaptar e ajustar à 

presença de um determinado composto tóxico. Uma boa prática, é equalizar a 

descarga de acordo com as vazões afluentes à ETE, para que as 

concentrações de compostos potencialmente tóxicos permaneçam constantes. 

A toxicidade do lodo ao sistema biológico de tratamento, bem como, as 

conseqüências desta descarga à qualidade e a produção dos lodos das ETEs, 

devem ser analisadas para evitar qualquer efeito não desejado ao sistema de 

tratamento de esgotos (TSUTIYA, 2001). 

Os resultados operacionais da ETE Franca indicam alterações no 

tratamento secundário com a queda da turbidez do efluente final devido a 

melhor sedimentação nos decantadores secundários; a mudança da coloração 

de marrom para avermelhada nos tanques de aeração (conseqüente aumento 

da cor); redução no percentual de SSV em relação ao SST nos tanques de 
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aeração. A eficiência de remoção da ETE Franca se manteve estável 

(SABESP, 2003). 

 

3.8 Digestão anaeróbia 

 

A digestão anaeróbia é um dos processos mais antigos utilizados para o 

tratamento de esgotos, é um processo no qual existe decomposição da matéria 

orgânica e inorgânica em ausência de oxigênio (METCALF, 1985). 

A primeira contribuição ao sistema de tratamento anaeróbio dos esgotos 

foi a câmara na vedada ao ar, desenvolvida em 1882 na França, denominada 

Fossa Automática Mouras; só em 1895 apareceu o tanque séptico na 

Inglaterra, foi na Alemanha onde em 1927 foi instalado o primeiro sistema de 

aquecimento de lodo, a partir daí a aceitação pelos sistemas foi grande. Mas foi 

na década dos 70 que o processo ampliou sua perspectiva sendo usado hoje 

em dia em paises como México, Colômbia e Índia (CAMPOS, 1999). 

Diversos tipos de resíduos sejam urbanos, rurais ou industriais, podem 

ser submetidos à digestão anaeróbia. Tal processo possui as seguintes 

finalidades: remoção de matéria orgânica e de microorganismos patogênicos 

dos resíduos, produção de biogás para aproveitamento energético e produção 

de condicionador de solo para o uso na agricultura (TOMITA, 1999; SOUZA, 

1984). 

Daqui a importância da digestão anaeróbia para o tratamento de esgotos 

domésticos, no Brasil há experiências bem sucedidas em diversas localidades 

no Paraná, São Paulo, Paraíba, e ultimamente Minas Gerais, com algumas 

estações já em operação e vários estudos e projetos contemplado este tipo de 

reator, sendo então um forte indicativo do potencial dos reatores de manta de 

lodo para o tratamento dos esgotos (CASEIRO, 2003). 

Os principais tipos de indústrias cujos efluentes podem ser tratados pela 

via anaeróbia segundo Chernicharo (1997), são efluentes industriais agrícolas, 

alimentícios e de bebidas, em quanto que ao tratamento de esgotos 

domésticos tem-se verificado um enorme crescimento na utilização da 

tecnologia anaeróbia. 
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3.8.1 Fundamentos da digestão anaeróbia 

 

O processo de digestão anaeróbia ocorre em quatro estágios 

conhecidos como hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese 

(CAMPOS et al, 1999). 

Na hidrólise o material orgânico particulado é convertido em compostos 

dissolvidos de menor peso molecular, ou seja, as proteínas se convertem em 

aminoácidos, os carboidratos se transformam em açúcares solúveis e os 

lipídos são convertidos em ácidos graxos. 

Na acidogênese os compostos orgânicos simples são convertidos em 

ácidos graxos de cadeia curta, gás carbônico e hidrogênio através da ação de 

bactérias fermentativas acidogênicas. 

Já a acetogênese é a conversão dos produtos da acidogênese em 

compostos que formam os substratos para produção de metano, as bactérias 

acetogênicas transformam os ácidos voláteis em acido acético, hidrogênio e 

gás carbônico. 

Na metanogênese, as bactérias metanogênicas utilizam o hidrogênio 

produzido para a redução de gás carbônico, originando então o gás metano e a 

água. Nesta etapa também pode ser realizada a descarboxilação do acetato 

para produzir gás carbônico e gás metano  

A metanogênese, de um modo geral, limita a velocidade de digestão, 

pois as bactérias metanogênicas se reproduzem lentamente e são mais 

sensíveis às alterações ambientais que os demais microorganismos envolvidos 

(CARVALHO, 1985). 

 

3.8.2 Fatores que influenciam a digestão anaeróbia 

 

Os principais fatores que influenciam o desempenho da digestão 

anaeróbia são a temperatura, a presença de nutrientes, o pH, a alcalinidade, e 

a capacidade de assimilação de cargas tóxicas (CAMPOS et al, 1999). 

• Temperatura 
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É um dos fatores mais importantes na digestão anaeróbia, pois afeta a 

velocidade do metabolismo das bactérias, o equilíbrio iônico e a solubilidade 

dos substratos (CAMPOS et al, 1999). 

A digestão anaeróbia ocorre em três faixas de temperatura: psicrofílica 

(0 a 15 0C), mesofílica (15 a 45 0C) e termofílica (50 a 65 0C) sendo que a faixa 

ideal para desenvolver a digestão anaeróbia na mesofílica é 30 a 40 0C e na 

termofílica de 57 a 62 0C (CASEIRO 2005). 

Para uma velocidade maior na digestão anaeróbia e uma maior 

eficiência de tratamento, deve-se optar pela digestão termofílica (CARVALHO, 

1985). Tal faixa de temperatura também remove mais os patogênicos e 

propicia a formação de um lodo que é facilmente desidratado. Contudo, exige 

investimentos em aquecimento, tornando-se então inviável (SOUZA, 1984). 

• Nutrientes 

Para que o processo anaeróbio tenha boas condições de operação, 

deve haver uma quantidade mínima de nutrientes para o atendimento às 

necessidades dos microorganismos (TOMITA, 1999). 

O nutriente que é necessário em maior quantidade é o nitrogênio, sendo 

seguido pelo fósforo, enxofre, ferro, cobalto, níquel, molibdênio, riboflavina e 

vitamina B12 (PONTES, 2003). 

Para a digestão anaeróbia recomenda-se uma relação de DQO:N:P de 

500:5:1, que é suficiente para atender às necessidades dos microorganismos 

anaeróbios (CAMPOS et al, 1999). 

Caso as quantidades de nitrogênio e fósforo sejam insuficientes, deve-se 

adicionar uréia, sulfato de amônia ou qualquer outro produto que os contenha 

(SOUZA, 1984; TOMITA, 1999). 

• Materiais tóxicos 

A sensibilidade dos processos anaeróbios a cargas tóxicas depende, 

significativamente, do parâmetro operacional tempo de retenção celular ou 

idade do lodo, ou seja, quanto maior o tempo de retenção celular, maior é a 

capacidade do reator de assimilar as cargas tóxicas (CAMPOS et al, 1999). 

Dentre as substâncias que podem ser tóxicas ao processo anaeróbico 

podemos citar os ácidos voláteis, a amônio, o nitrato, os cianetos, os fenóis, os 
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metais pesados, os metais alcalinos e alcalino terrosos, o oxigênio, os sulfetos 

e os sulfactantes (CASEIRO, 2005). 

Os ácidos voláteis podem se acumular nos digestores anaeróbios devido 

à sobrecarga orgânica, hidráulica e tóxica, ou por variações bruscas de pH e 

temperatura (SOUZA, 1984). Tais compostos não serão tóxicos ao processo 

caso a concentração permaneça entre 6000 e 8000 mg/L e o pH próximo ao 

neutro (CARVALHO, 1985). 

A amônia, fonte de nitrogênio para os microorganismos, é formada no 

tratamento anaeróbio pela degradação de resíduos com proteínas e/ou uréia 

(CARVALHO, 1985). Por ter efeito tóxico, sua concentração não pode ser 

superior a 1500 mg N-NH3 /L (TOMITA, 1999). 

O nitrato ao ser incorporado em um digestor anaeróbio pode ser 

transformado em nitrogênio molecular (N2), devido à desnitrificação. Caso haja 

10 mg N/L no digestor não haverá problemas, mas se este valor chegar a 50 

mg N/L ocorrerá a inibição da metanogênese (SOUZA, 1984). 

Concentrações de cianeto na faixa de 20 a 40 mg/L não causam 

qualquer problema na produção de metano, mas se este valor chegar a 750 

mg/L provocará severa inibição do processo (SOUZA, 1984). 

Os fenóis são efetivamente degradáveis em digestores anaeróbios com 

idade do lodo superior a 40 dias, contudo, caso a concentração do mesmo 

esteja acima de 700 mg/L, pode ocorrer a inibição deste processo (SOUZA, 

1984). 

Pequenas concentrações de sais de cobre, zinco e níquel são muito 

tóxicas à digestão anaeróbia (CARVALHO, 1985). Entretanto, se estes metais 

pesados estiverem na forma de sulfetos ou carbonatos, serão insolúveis e 

precipitarão, não inibindo o processo de digestão (SOUZA, 1984). 

Sais de sódio, potássio, cálcio e magnésio, que são metais alcalinos e 

alcalinos terrosos, quando em pequenas quantidades não interferem na 

digestão anaeróbia. Todavia, dependendo destas quantidades, podem vir a 

estimular ou até mesmo inibir o processo (CARVALHO, 1985). 

Quanto à presença de oxigênio, podemos dizer que prejudica 

extremamente as bactérias metanogênicas, mas como em um digestor 

anaeróbio sempre existirão bactérias facultativas, as mesmas o removerão 

rapidamente (SOUZA, 1984). 
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Os sulfetos estão presentes em processos anaeróbios devido a 

introdução de resíduos que os contenham, ou pela redução de sulfatos e 

compostos contendo enxofre, ou até mesmo pela degradação de proteínas 

(CARVALHO, 1985). Tiossulfatos, sulfitos, sulfetos e gás sulfídrico inibem a 

digestão anaeróbia quando a concentração for de 290 mg S/L. Já os sulfatos, 

quando a concentração for acima de 6750 mg SO4
-2 /L (SOUZA, 1984). 

Os surfactantes, agentes ativos dos detergentes, não se degradam 

adequadamente nos reatores anaeróbios. Em concentrações entre 600 e 900 

mg/L podem vir a inibir a digestão anaeróbia (SOUZA, 1984). 

• pH 

As bactérias anaeróbias metanogênicas são consideradas muito 

sensíveis ao pH, ou seja, o crescimento ótimo, ocorre em faixa relativamente 

estreita de pH (6,8 a 7,2). O reator pode ser operado em pH entre 6,8 e 7,2, o 

tratamento de esgoto sanitário em reatores anaeróbios dificilmente exigirá 

cuidados especiais com relação à manutenção do pH, o qual, devera manter-se 

próximo ou levemente superior a 7 no interior do reator (CAMPOS et al, 1999). 

 

3.9 Reatores anaeróbios de tipo UASB 

 

Diversos tipos de reatores anaeróbios são utilizados no Brasil para 

tratamento de esgotos de pequenas comunidades e de grandes cidades. 

Dentre estes podemos citar os decanto-digestores, os filtros biológicos, os 

reatores de manta de lodo, os reatores de leito expandido ou fluidificado e as 

lagoas anaeróbias (CAMPOS et al, 1999). 

Lettinga (1980) desenvolveu um reator com retenção interna de lodo, 

com a incorporação de um separador diferente, para os sólidos suspensos e 

para o gás (LETTINGA et al, 1980). Esse reator, denominado Reator Anaeróbio 

de Fluxo Ascendente com Leito de Lodo (RAFA), cuja sigla original é UASB 

(Upflow Anaerobic Sludge Bed reactor), de certa forma revolucionou a área de 

tratamento de efluentes, pois passou a oferecer muitas vantagens que até 

então não se tinha, como baixo custo operacional, baixo consumo de energia, 

maior estabilidade do processo, entre outras (HIRATA et al, 1986). No entanto, 

alguns problemas podem surgir, como a dificuldade de retenção de lodo em 
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seu interior quando há problemas na formação de lodo granular, dependendo 

da composição do efluente a ser tratado e das condições de operação. 

Este tipo de reator vem sendo empregado para o tratamento de esgoto 

doméstico, sua eficiência tendo sido demonstrada para esgoto bruto, tanto a 

temperatura controlada (VIEIRA, 1987) quanto sem controle de temperatura 

(BARBOSA, 1988). 

Devido a que a presente pesquisa enfoca-se a utilização de um reator de 

manta de lodo, seu detalhamento será feito a continuação. 

 

3.9.1 Reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo UASB 

 

O reator de manta de lodo foi desenvolvido e aplicado na Holanda na 

década de 1970, este tipo de reator vem sendo utilizado, para o tratamento de 

esgotos domésticos e industriais, assim como o tratamento de lodo, atuando, 

como um decantador primário, um reator biológico, um decantador e um 

digestor de lodo (VAN HAANDEL et al 1999). 

 

3.9.2 Princípio de funcionamento do reator UASB 

 

Um dos passos mais importantes, para um bom funcionamento é a 

partida do reator UASB, o qual se pode dar de três formas segundo o Campos 

(1999): 

• inoculação do reator com lodo adaptado ao esgoto a ser tratado. 

• inoculação do reator com lodo adaptado ao esgoto. 

• sem inoculação com lodo. 

Com a primeira opção, a partida do reator se torna rápida e satisfatória, 

com a segunda há a necessidade de aclimatação do lodo e com a terceira, 

mais demorada e desfavorável, há a retenção e seleção dos microorganismos 

contidos no esgoto a ser tratado (CHERNICHARO, 1997). 

O afluente a ser tratado deve entrar pelo fundo do reator de manta de 

lodo, sendo distribuído uniformemente para que seja possível um contato 
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íntimo entre a biomassa e o substrato, garantindo um melhor regime de mistura 

e uma diminuição da ocorrência de zonas mortas no leito de lodo 

(CHERNICHARO, 1997). 

Ao percorrer em fluxo ascendente, o afluente passa pela zona de 

digestão, onde ocorrerá a mistura com o lodo e a digestão anaeróbia, com 

conseqüente produção de biogás e crescimento de lodo (VAN HAANDEL & 

LETTINGA, 1999). 

O efluente tratado sai do reator pelo topo, junto ao compartimento de 

decantação, após passar por um sistema de placas defletoras, que separam as 

fases líquida, sólida e gasosa (CHERNICHARO, 1997; TOMITA, 1999). 

Um dos princípios fundamentais do processo é a sua habilidade em 

desenvolver uma biomassa com elevada atividade. O cultivo de um lodo 

anaeróbio de boa qualidade é conseguido através de um processo cuidadoso 

de partida do sistema. O lodo mais pesado normalmente se desenvolve no 

fundo do reator e apresenta uma concentração de sólidos da ordem de 40 a 

100 gST/L. 

O outro princípio fundamental é a presença de um dispositivo de 

separação de gases e sólidos, localizado na parte superior do reator. 

 

3.9.3 Pré-tratamento de esgotos 

 

A entrada de sólidos não biodegradáveis em reatores anaeróbios de alta 

taxa é indesejável, pois se acumulam no equipamento, formando zonas mortas 

e caminhos preferenciais, diminuindo o volume de biomassa no sistema, bem 

como a eficiência do tratamento. Devido a isto, há necessidade de tratamento 

preliminar do esgoto, através da passagem do mesmo por um sistema 

composto por gradeamento ou peneiramento e caixa de areia 

(CHERNICHARO, 1997). 
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3.9.4 Vantagens e desvantagens dos reatores UASB 

 

As vantagens dos reatores de fluxo ascedente e manto de lodo UASB 

sobre os outros sistemas são fundamentalmente operacionais e econômicos, 

Na Tabela 3.4, se analisam as vantagens e desvantagens dos reatores 

anaeróbios de fluxo ascedente e manto de lodo UASB (CASEIRO, 2005). 

 

Tabela 3.6 - Vantagens e desvantagens de um reator UASB. 
 

Vantagens Desvantagens

*
Baixo consumo de energia eléctrica, devido a 

não utilição de equipamento etectromecãnico;
*

A partida do UASB é lenta, pois as bactérias 

anaeróbicas têm uma velocidade de 

crescimento pequena;

*
Sistema compacto, não necessitando de 

grandes áreas;
*
Pequena remoção de organismos 

patogênicos;

*

Este tratamento suporta variações de carga 

orgânica e hidráulica, quando o sistema 

estiver estabilizado e o lodo ativo;

*
Este sistema tem baixa capacidade de tolerar 

cargas tóxicas;

*
Eficiência de DBO e DQO na ordem de 65% a 

75%;
*

Geração de odor desagradavél por causa da 

degradação de compostos contendo enxofre 

e gás sulfídrico;

* Produção de energia na forma de metano; *

Necessidade de pós-tratamento para 

remoção de DQO remanescente, amônia e 

outros compostos.

*

Pequena produção de lodo. Tal lodo não 

precisa de tratamento, pois já sai estabilizado, 

havendo apenas a necessidade de 

desidratação;
* Baixo requerimento de nutrientes;
* Baixo custo de implantação e operação;

*

Em caso de necessidade, a alimentação do 

reator pode ser parada por vários meses, sem 

perdas significativas para a biomassa.
 

Fonte: Caseiro (2005). 
 

3.9.5 Pós-Tratamento de reator UASB 

 

Vários estados brasileiros têm imposto que a Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) do efluente deve ter um valor máximo de 60 mg/L. Tal fator é o 

que vem limitando o uso de sistemas anaeróbios para o tratamento de esgoto, 

como é o exemplo do reator UASB, que tem uma eficiência de DBO de 55 a 

75%, levando a um valor final de 60 a 120 mg/L. Entretanto, este não é o único 
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problema do reator UASB, pois a remoção de compostos nitrogenados, fósforo 

e patógenos também são insatisfatórias (CHERNICHARO et al, 2001). 

Devido a tudo isto, é muito importante que se aplique um pós-tratamento 

no efluente dos reatores anaeróbios de manta de lodo, para assim ocorrer o 

atendimento da legislação vigente e proteção aos corpos de água. 

A função do pós-tratamento será de completar a remoção da matéria 

orgânica e de remover os compostos nitrogenados, fósforo e organismos 

patogênicos (CHERNICHARO, 1997). 

Dentre as alternativas de pós-tratamento de reatores UASB temos: filtro 

anaeróbio, lagoas de polimento, aplicação no solo, biofiltro aerado, filtro 

biológico e Lodo ativado (CHERNICHARO, 1997). 

 

3.10 Digestão de lodo anaeróbio de reatores UASB 

 

Os tratamentos biológicos de águas residuárias geram lodos primários a 

partir da sedimentação de material particulado presente no afluente, bem como 

lodos secundários, que são constituídos de uma mistura de sólidos não-

biodegradáveis do afluente com a massa bacteriana que cresce no reator 

(CAMPOS et al, 1999). 

O lodo resultante destes sistemas é constituído por bactérias vivas, que 

são importantes no tratamento do esgoto, servindo como matéria-prima. 

Entretanto, o excesso do mesmo é considerado como resíduo, sendo 

necessário o tratamento e a disposição adequada (ANDREOLI et al, 2001, 

CASSINI et al, 2003). 

Os lodos gerados podem apresentar algumas características 

indesejáveis como a instabilidade biológica, a péssima qualidade higiênica e 

um grande volume (CAMPOS et al, 1999). 

A estabilização do lodo se torna importante, pois o lodo fresco pode 

produzir odores, além de ser constituído por microorganismos patogênicos 

(ANDREOLI et al, 2001). 

Dentre os tratamentos que podem ser utilizados para melhorar a 

estabilidade biológica temos a digestão anaeróbia e a digestão aeróbia 

(CAMPOS et al, 1999). 
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A digestão anaeróbia de lodo é o método mais utilizado para 

estabilização, sendo empregado principalmente em ETEs que trabalham com o 

sistema de Lodo ativado (ANDREOLI et al, 2001). 

 

3.10.1 Digestão anaeróbia de lodo 

 

A digestão anaeróbia de lodo consiste da solubilização e redução de 

substâncias orgânicas complexas por meio de microorganismos que não 

necessitam de oxigênio (ANDREOLI et al, 2001). Pode promover a redução de 

35% a 60% da concentração de sólidos voláteis presentes no lodo, sendo isto 

dependente das condições operacionais do sistema (CASSINI et al, 2003). É a 

opção preferida de estabilização de lodo, pois possui um baixo custo 

operacional (TSUTIYA et al, 2001). 

O lodo colocado em digestores anaeróbios é biodegradado, levando à 

produção de metano, dióxido de carbono, alguns outros gases e lodo 

estabilizado (ANDREOLI et al, 2003). 

Uma amostra de 100 kg de lodo bruto, com 70kg de sólidos voláteis e 30 

kg de sólidos fixos, será transformado, após digestão anaeróbia, em 40 kg de 

gases, 30 kg de sólidos voláteis e 30 kg de sólidos fixos (ANDREOLI et al, 

2003). 

 

3.10.2 Características dos lodos provenientes de reatores UASB 

 

Algumas características importantes dos lodos anaeróbios provenientes 

de reatores UASB são: 

Devido ao elevado tempo de residência celular no reator UASB, o lodo 

apresenta elevado grau de estabilização, não necessitando de pré-tratamento 

antes da desidratação. 

Concentração de sólidos de 3% a 5%, havendo então a necessidade de 

pequenos descartes. 

Pode ser utilizado como fertilizante, desde que sejam tomados alguns 

cuidados devido à presença de patógenos (CAMPOS et al, 1999). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Considerações gerais 

 

Neste capitulo, apresenta-se o procedimento experimental adotado para 

o desenvolvimento da presente pesquisa a qual objetiva avaliar a influencia do 

lançamento do lodo da ETA em um reator de fluxo ascendente e manto de lodo 

(UASB). O procedimento experimental foi dividido em três fases. 

Na primeira fase foi dada a partida dos dois reatores UASB, já na 

segunda etapa, foram estudadas as condições operacionais sob regime 

estabilizado com alimentação do esgoto do CRUSP e sem adição de lodo da 

ETA, e na terceira e ultima fase, foram avaliados os resultados do reator 

UASB1, alimentado apenas com esgoto sanitário e comparados com o reator 

UASB2, que recebia lodo da ETA em diferentes dosagens, além do esgoto 

sanitário. 

 

4.2 Obtenção do esgoto sanitário 

 

Para a alimentação do UASB1 e do UASB2 foi utilizado esgoto 

proveniente do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP) o 

qual é composto pelos resíduos gerados do refeitório central e dos 

apartamentos de moradia dos estudantes. 

 

4.2.1 Caracterização do esgoto 

 

Antes de iniciar a partida dos reatores foram realizadas sete coletas 

simples entre os dias 3 de maio e 14 de junho de 2005 com o objetivo de 

caracterizar o esgoto afluente aos dois reatores UASB. As amostras foram 

caracterizadas no laboratório de saneamento, os parâmetros analisados e seus 

respectivos valores são apresentados na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 - Caracterização do esgoto proveniente do CRUSP. 

Alcalinidade DQO DBO SST SSV 
mg CaCo3/L mg O2/L mg O2/L mg/L mg/L

6-mai-05 7,1 199 476 319 189 94
10-mai-05 6,9 204 415 258 283 141
17-mai-05 6,8 182 396 199 252 115
24-mai-05 7,0 197 348 215 415 209
31-mai-05 7,3 215 434 243 352 179
7-jun-05 7,1 203 408 239 291 135
14-jun-05 7,0 181 521 301 276 142

Data pH

 

 

4.3 Obtenção do lodo da ETA 

 

O lodo utilizado para a dosagem no UASB2 foi obtido na estação de 

tratamento de água da cidade de Juquitiba a qual é operada atualmente pela 

SABESP, sendo que esta é responsável pelo abastecimento de água para 

30525 habitantes, aproximadamente, segundo o IBGE (2005). 

A ETA de Juquitiba tem uma produção estimada de lodo de 1.297 

ton/mês.Utiliza como coagulante primário sulfato de alumínio em uma dosagem 

média de 15 mg/L (PIRES, 2003; SABESP). 

A estação de tratamentos de água da cidade de Juquitiba está localizada 

na bacia do rio Ribeira de Iguape. É importante saber que a bacia possui um 

histórico alarmante em relação à contaminação por chumbo, além de ser 

detentora do mais importante e principal potencial mineral do estado de São 

Paulo, com grande variedade de minerais ferrosos, metálicos e preciosos, que 

podem refletir na qualidade dos lodos gerados nas ETAs (PIRES, 2003). 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa foi utilizado somente os 

lodos provenientes da limpeza dos decantadores (Figura 4.1) e lavagens dos 

filtros (Figura 4.2). 
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Figura 4.1 - Decantador da ETA da cidade de Juquitiba. 
 

 

Figura 4.2 - Lodo de limpeza dos filtros da ETA da cidade de Juquitiba. 
 

4.3.1 Caracterização do lodo da ETA 

 

O lodo foi coletado na ETA em recipientes de 50L e transportado até o 

Centro Tecnológico de Hidráulica (CTH) onde foi caracterizado para determinar 

as substâncias presentes, depois foi acondicionado em uma caixa de água com 
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capacidade de 200L para sua respectiva dosagem no reator UASB2. A 

caracterização do lodo da ETA é descrita na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Caracterização do lodo da ETA da cidade de Juquitiba. 

Parâmetro Resultados 

DBO 5,20 (mgO2/L) 47 

DQO total (mgO2/L) 1.309 

ST (mg/L) 4.570 

STF (mg/L) 3.340 

STV (mg/L) 1.230 

SST (mg/L) 4.255 

SSF (mg/L) 3.185 

SSV (mg/L) 1.070 

SDT (mg/L) 315 

SDF (mg/L) 155 

SDV (mg/L) 160 

Fósforo total (mg/L) 5,2 

Ortofosfato (mg/L) 0,4 

Nitrogênio Total Kjeldahl (mg/L) 31 

SSV/SST 0,25 

pH 6,1 

Alcalinidade (mg/L) 46 

 

4.4 Descrição das instalações e do processo de tratamento 

 

O esgoto foi enviado para as instalações do Centro Tecnológico de 

Hidráulica (CTH) na Universidade de São Paulo através de uma estação 

elevatória que se encontra instalada de frente ao prédio do CRUSP onde foi 
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instalada uma bomba submersível com o objetivo de realizar a operação de 

recalque do esgoto. 

Já no CTH, o esgoto recebeu o seguinte tratamento preliminar: 

primeiramente o afluente foi recebido numa caixa de esgoto para assim passar 

através de uma peneira fina de placas paralelas móveis (Figura 4.3), e 

posteriormente por uma caixa de areia seguida de uma calha Parshall (Figura 

4.4) e uma caixa de gordura (Figura 4.5). 

 

Figura 4.3 - Grade mecanizada do sistema de pré-tratamento. 

 

 

Figura 4.4 - Caixa de areia e calha Parshall do sistema de pré-tratamento. 
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Figura 4.5 - Caixa de gordura do sistema de pré-tratamento. 

 

Após este tratamento preliminar, o esgoto era encaminhado por meio de 

uma bomba do tipo Nemo, série NE 20 A, da marca Netszch para a estação 

piloto de tratamento de esgotos instalada no galpão de saneamento do CTH. 

Para o tratamento do esgoto escolheu-se uma estação piloto constituída 

de dois reatores de fluxo ascendente e manto de lodo UASB (Figura 4.6). Os 

reatores foram denominados UASB1 e UASB2. 

O reator que foi denominado UASB1 foi construído de PVC reforçado e 

possuía uma altura total de 4 m e um diâmetro interno de 0,36 m, perfazendo 

um volume útil de aproximadamente de 400 L, operando com o tempo de 

detenção hidráulica de 8 horas. 

O UASB1 foi alimentado nas diferentes etapas da pesquisa somente 

com esgoto proveniente do CRUSP, a bomba utilizada para a alimentação do 

esgoto foi do tipo Nemo Dosadora, série 3NP06, da marca Netzsch. 

Paralelamente a este reator foi utilizado um segundo reator denominado 

UASB2 também construído em PVC reforçado e que possuía as mesmas 

dimensões e o mesmo tempo de detenção hidráulica do UASB descrito 

anteriormente.  



 60 

 

Figura 4.6 - Sistema piloto de tratamento de esgoto reatores UASB1 e UASB2. 
 

O UASB2 foi alimentado na primeira e na segunda etapa com o esgoto 

do CRUSP e na etapa final com esgoto e dosagem adicional de lodo da ETA. 

Para a alimentação do esgoto foi necessário utilizar uma bomba do tipo Nemo 

dosadora, série 3NP06, da marca Netzsch. Já para a dosagem de lodo foi 

necessário instalar um sistema de alimentação de dosagem de lodo, composto 

por um tanque de equalização e homogeneização do lodo cuja capacidade é 

de 200L, com seu respectivo misturador e uma bomba de dosagem de lodo do 

tipo Nemo Dosadora, série 4NPO2e, ambas da marca Netzsch. O esquema 

ilustrativo do sistema geral de tratamento de esgoto é apresentado na Figura 

4.7. 
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Figura 4.7 - Esquema ilustrativo do sistema de tratamento de esgoto. 

 

4.5 Operação do sistema 

 

A operação do sistema foi dividida em três fases. Na primeira foi dada 

partida aos reatores UASB, na segunda etapa iniciou-se a operação dos dois 

reatores com esgoto sanitário sobre regime estabilizado e sem adição de lodo 

da ETA, e na terceira e ultima etapa foi operado o UASB1 com esgoto sanitário 

e o UASB2 com adição de lodo de ETA, inicialmente com dosagem de 50 mg/L 

e depois 75 mg/L. 

Cada um dos reatores UASB recebeu manutenção diária para garantir 

um funcionamento normal, assim como também foi feito um plano de 

manutenção do sistema de tratamento preliminar o qual envolveu a limpeza da 

caixa de areia e da caixa de gordura. 

 

4.5.1 Partida dos reatores UASB1 e UASB2 

 

Os procedimentos adotados durante a Fase 1 incluíram a inoculação, a 

alimentação com esgotos e o monitoramento do sistema de tratamento. 

No dia 27 de junho de 2005 foram inoculados os dois reatores (UASB1 e 

UASB2) com 150L de lodo proveniente do UASB que se encontra nas 

instalações do CTH. Uma descrição mais detalhada deste reator pode ser 

encontrada em pesquisa realizada anteriormente (SINELI, 2002), o lodo 

permaneceu por aproximadamente 24 horas em repouso. 
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Com o término do período de repouso, a alimentação dos reatores com 

esgoto foi iniciada, de forma a completar metade do volume útil de cada reator. 

Em seguida, foi mantido um novo período de repouso de 24 horas para que 

ocorresse a ambientação dos microorganismos nos reatores. 

Após 24 horas de repouso, foi iniciada novamente a alimentação dos 

reatores com esgoto, completando o volume total do reator. Um novo período 

de repouso de 24 horas foi mantido. 

Durante a semana seguinte foram coletadas amostras para análises, 

com o objetivo de monitorar os parâmetros apresentados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 - Monitoramento do sistema piloto durante a primeira semana de 
partida. 

Parâmetro Unidade Ponto de coleta de amostra Freqüência de amostragem 

Temperatura oC Entrada, saída e os 6pontos 
de amostragem de lodo. 

1 vez por dia 

pH - Entrada, saída e os 6pontos 
de amostragem de lodo. 

1 vez por dia 

Alcalinidade mgCaCO3/L Entrada e saída. 2 vezes por semana 

Ácidos Voláteis Mg HAc/L Entrada e saída. 2 vezes por semana 

 

 

Depois deste período, iniciou-se a alimentação dos reatores com esgoto 

do CRUSP, com uma vazão inicial de 10L/h, a qual foi incrementada 

gradualmente até chegar a 25L/h verificando as condições de eficiência dos 

parâmetros apresentados na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 - Monitoramento do sistema piloto durante a fase de partida. 

Parâmetro Unidade Ponto de coleta de amostra Freqüência de amostragem 

Temperatura oC Entrada, saída e os 6pontos 
de amostragem de lodo. 

1 vez por dia 

pH - Entrada, saída e os 6pontos 
de amostragem de lodo. 

1 vez por dia 

Alcalinidade mgCaCO3/L Entrada e saída. 2 vezes por semana 

Ácidos Voláteis Mg HAc/L Entrada e saída. 2 vezes por semana 

DQO mgO2/L Entrada e saída. 2 vezes por semana 

DQO filtrada mgO2/L Entrada e saída. 2 vezes por semana 

DBO 5,20 mgO2/L Entrada e saída. 1 vez por semana 

DBO filtrada mgO2/L Entrada e saída. 1 vez por semana 

Sólidos em 
suspensão 
totais, fixos e 
voláteis 

mg/L Entrada, saída e os 6pontos 
de amostragem de lodo. 

2 vezes por semana 

Fósforo total 
e solúvel 

mg/L Entrada e saída 1 vez por semana 

 

Com o aumento da concentração de sólidos, os reatores apresentaram 

melhores condições de eficiência, porém, para o UASB2 foi necessário inocular 

mais 25L de lodo com o objetivo de igualar as concentrações de sólidos em 

suspensão. 

No dia 11 de dezembro de 2005 foi necessário adicionar mais 50L de 

lodo, devido ao pequeno crescimento do manto de lodo observado nos 

reatores. O total de dias da primeira fase de operação foi de 193, 

compreendidos entre o período do dia 27 de Junho de 2005 e o dia 5 de janeiro 

de 2006. 

 

4.5.2 Estabilização dos reatores 

 

A fase dois iniciou-se o dia 193 de operação. Nesta fase o sistema 

começou a operar sob regime estabilizado. Os reatores UASB1 e UASB2 foram 

alimentados com esgoto proveniente do CRUSP sem adição de lodo, numa 

vazão de 50L/h e tempo de detenção hidráulico de 8 horas. 
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As análises laboratoriais feitas foram as mesmas da fase 1, 

apresentadas na Tabela 4.4. O período de operação da fase 2 foi de 103 dias 

compreendidos entre os dias 6 de Janeiro e 18 de abril do 2006. 

 

4.5.3 Operação com adição de lodo da ETA 

 

A partir do dia 297 de operação, com os dois reatores operando sob 

regime estabilizado alimentados apenas com esgoto, foi instalado no o sistema 

de dosagem de lodo da ETA para o UASB2 o qual foi composto por uma caixa 

de água de 200L munida de misturador e bomba de dosadora. 

O reator UASB1 continuou recebendo apenas esgoto do CRUSP, já o 

reator UASB2 recebeu esgoto e o lodo proveniente da ETA em duas dosagens 

diferentes. Na primeira, denominada fase 3a, recebeu uma dosagem de 

50mg/L, e na segunda, denominada fase 3b, recebeu uma dosagem de 

75mg/L. 

Os parâmetros analisados na fase 3 foram os mesmos da fase anterior. 

 

4.5.3.1 Acréscimo de 50 mg/L de lodo da ETA 

 

A primeira dosagem de lodo da ETA correspondente a 50mg/L foi feita 

durante 134 dias no período compreendido entre os dias 19 de abril e 31 

agosto de 2006. 

Após a caracterização, o lodo foi introduzido em um tanque de 

equalização. Foi calculada a vazão de dosagem a partir da concentração total 

de SST do lodo da ETA, a qual era de 5000mg/L. 

tdesgdos CQQC ×=×  (4.1) 

t

esgdos

d
C

QC
Q

×

=  

Lmg

hLLmg
Qd

/5000

/50/50 ×
=  
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hLQd /5,0=  

Onde: 

dQ = Vazão de dosagem de lodo da ETA. 

=esgQ Vazão do esgoto. 

=tC Concentração total do lodo da ETA 

=dosC Concentração de SST do lodo de dosagem 

 

Portanto, a vazão adotada para a dosagem de lodo na primeira fase foi 

de 12L/dia. 

 

4.5.3.2 Acréscimo de 75 mg/L 

 

A fase 3b teve uma dosagem de lodo de 75mg/L e foi feita num período 

de 71 dias entre os dias 6 de setembro e 16 de novembro de 2006. O cálculo 

da dosagem foi feito com a equação 4.1, sendo que a vazão para a dosagem 

com concentração de 75mg/L foi de 18L/h. As condições operacionais foram as 

mesmas adotadas para a dosagem de lodo anterior. 

 

4.5.4 Manto de lodo 

 

Para o monitoramento da quantidade de sólidos presentes nos reatores 

UASB1 e UASB2, além da análise dos sólidos em suspensão totais, fixos e 

volateis, também foram calculados os volumes dos compartimentos de 

amostragem e a massa de microorganismos no compartimento de digestão do 

reator. 

No cálculo dos volumes dos compartimentos de amostragem foram 

multiplicadas as alturas dos compartimentos pela área interna do reator (πd2/4). 

Para o cálculo da massa de microorganismos no compartimento de 

digestão do reator foram somadas as massas calculadas em cada zona, que 



 66 

foram obtidas pela multiplicação das concentrações das amostras coletadas 

nos seis pontos de amostragem pelos volumes de cada compartimento de 

amostragem, como demonstrado a seguir: 

Calculo da quantidade de biomassa em cada zona do reator: 

Zona 1: M1 = C1 x V1 

Zona 2: M2 = C2 x V2 

Zona 3: M3 = C3 x V3 

Zona 4: M4 = C4 x V4 

Zona 5: M5 = C5 x V5 

Zona 6: M6 = C6 x V6 

Para o cálculo da quantidade de biomassa no compartimento de 

digestão (Md): 

Md = M1 +M2 + M3 + M4 + M5 +M6 

Tais cálculos foram baseados em exemplo apresentado por Caseiro 

(2005). 

 

4.6 Pontos de amostragem e coleta de amostras 

 

Para a avaliação do sistema de tratamento foram feitas coletas de 

amostras durante as três fases, em seis pontos de amostragem de lodo 

distribuídos ao longo da altura dos reatores, espaçados em 0,5m, sendo que o 

primeiro localizava-se a 0,50m do fundo do reator e o sexto a 3,0m de altura 

(Figura 4.8). Além dos seis pontos de coleta de lodo, foram coletados e 

analisados os esgotos à entrada e à saída de cada reator UASB. 

As coletas foram feitas 2 vezes por semana. Para a coleta das amostras 

foi utilizado um becker e frascos plásticos de 1 L os quais uma vez identificados 

foram levados ao laboratório de Saneamento onde foram feitas as análises 

laboratoriais. 
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Figura 4.8 - Pontos de amostragem nos reatores UASB. 
 

4.7 Análises laboratoriais 

 

As análises laboratoriais relativas ao processo biológico de tratamento 

do esgoto sanitário foram realizadas no laboratório de Saneamento “Professor 

Lucas Nogueira Garcez” do Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária 

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Os métodos aplicados nestas análises estão de acordo com os 

procedimentos recomendados pelo “Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater”, 20a.ed. (1998). 

Os principais métodos analíticos empregados foram: 

• Temperatura 

Medição mediante termômetro de mercúrio. 

• pH 

Método potenciométrico com eletrodo de pH (pH-metro). 

• Demanda Química de Oxigênio (DQO) 



 68 

Método convencional de oxidação química com dicromato de potássio 

catalisada pela prata em refluxo aberto. Titulação do excesso de dicromato 

com sulfato ferroso amoniacal. 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20) 

Técnica das diluições sem semeadura e incubação a 20 0C, 

determinação de concentrações de oxigênio dissolvido pelo método 

eletrométrico e alternativo pelo método de Winkler modificado pela Azida de 

Sódio (Iodometria). 

• Sólidos Totais, Sólidos Fixos e Sólidos Voláteis 

Método Gravimétrico, evaporação da amostra a 104 0C em estufa e 

pesagem em balança analítica, sólidos fixos calcinação da amostra evaporada 

em forno mufla a 550-600 0C e pesagem em balança analítica, sólidos voláteis 

determinados por diferença de peso. 

• Sólidos em Suspensão Totais, Fixos e Voláteis 

Sólidos em suspensão totais determinados por filtração em filtro-

membrana de fibra de vidro de 1,2µ e secagem em estufa a 104 0C, sólidos em 

suspensão fixos mediante calcinação da membrana após filtração e secagem 

em forno mufla a 550 – 600 0C e sólidos em suspensão voláteis, determinados 

por diferença (cálculo). 

• Sólidos Dissolvidos Totais, Sólidos Dissolvidos Fixos e Sólidos 

Dissolvidos Voláteis. 

Determinados por diferença (cálculo) entre as respectivas frações totais 

e em suspensão. 

• Fósforo Total 

Digestão ácida de fosfatos orgânicos e colorimetria com reagente 

combinado (Método do Ácido ascórbico). 

• Acidez e Alcalinidade: 

Titulação potenciométrica de neutralização ácido - base. 

Os principais equipamentos disponíveis para a realização dos análises 

no Laboratório de Saneamento “Professor Lucas Nogueira Garcez” foram: 

• Espectrofotômetro DR 2000 

• Espectrofotômetro UV-Visível Shimadzu 
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• pHmetro 

• Oxímetro 

• Vidrarias 

• Estufas e muflas 

• Destilador 

• Incubadora 

• Aparelho digestor 

Praticamente todas as análises eram feitas no mesmo dia da coleta no 

laboratório de saneamento. Quando não era possível, as amostras eram 

preservadas para análise posterior, segundo recomendações do manual de 

procedimentos e técnicas laboratoriais voltado para análises de águas e esgoto 

sanitário e industrial, apresentados na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 - Técnicas de preservação de amostras. 
Parâmetro Frasco Preservação Validade

Acidez P, V R 24h
Alcalinidade P, V R -
Carbono Organico Total (COT) P, V NaOH 10N até pH >12; R O mais breve possível
Cloreto P, V - O mais breve possível
Cloro Residual P, V - O mais breve possível
Condutividade P, V R 24h
Cor P, V R 24h
Demanda Bioquimica de Oxigenio (DBO) P, V R 24h
Demanda Quimica de Oxigenio (DQO) P, V H2SO4 até pH <2; R 7 dias

Dureza P, V R 7 dias
Fenois V, cor âmbar H2SO4 até pH <2 O mais breve possível

Fluoreto P R 7 dias
Ferro II P, V 2ml de HCl para cada 

100ml de amostra
O mais breve possível

Fosfato P, V H2SO4 até pH <2; R 24h

Indice Volumetrico de Lodo (IVL) P, V R 7 dias
Metais P, V HNO3 até pH <2; R 180 dias

Nitrogenio Amoniacal e/ou Organico P, V H2SO4 até pH <2; R 24h

Nitrato P, V H2SO4 até pH <2; R 24h

Nitrito P, V R 48h
Material Soluvel em N-Hexano (MSH) V HCl até pH <2; R 24h
Oxigenio Consumido P, V R 24h

Oxigenio Dissolvido V (frasco de DBO)
1mL de  MnSO4 e 1mL de  

Alcali-Iodeto-Azida
4 a 8h

pH P, V R 6h
Residuos P, V R 7dias
Sulfato P, V R 7dias

Sulfeto V (frasco de DBO)
6 gotas de acetato de 
zinco 2N e 9 gotas de 

24h

Surfactantes P, V R 24h
Turbidez P, V R (evitar exposição à luz) 24h  

P polietileno; V vidrio; R refrigerar a 4 0C. 
Fonte: Manual de técnicas de laboratório. Escola Politécnica 2004. 

 

4.8 Interpretação dos resultados 

 

Os resultados obtidos foram interpretados mediante a utilização das 

seguintes ferramentas: 

•  Gráficos de dispersão para os dados do afluente, efluente 1 e efluente 

2. 

• Análises das médias, desvio padrão e coeficiente de variação. 

•  Avaliação das dispersões dos dados por meio de diagramas BOX 

PLOT. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos são apresentados e discutidos em três fases, 

descritas a seguir: 

• Fase 1: partida dos reatores UASB 1 e UASB 2. 

• Fase 2: estabilização dos reatores UASB 1 e UASB 2. 

• Fase 3: adição de lodo da ETA no reator UASB 2 com acréscimo de 50 

mg/L na fase 3a, e acréscimo de 75 mg/L na fase 3b, de sólidos em 

suspensão totais (SST). 

 

5.1 Fase 1 

5.1.1 pH 

 

O pH constitui-se de um parâmetro muito importante para o controle e 

operação adequados de um reator UASB, pois as bactérias que crescem neste 

tipo de reator necessitam de uma faixa estreita de pH. Segundo Chernicharo 

(1997), as bactérias metanogênicas têm um crescimento ótimo na faixa de pH 

entre 6,8 e 7,2, embora possa-se conseguir estabilidade na formação de 

metano numa faixa de pH entre 6,0 e 8,0. 

Devido à importância do parâmetro no controle operacional dos reatores 

UASB, foram analisadas as amostras do esgoto à entrada e à saída, além dos 

seis pontos de amostragem de lodo de cada um dos reatores, tais dados são 

apresentados na Tabela A.1 do anexo A. 

Através do monitoramento de cada um dos reatores UASB, foram 

obtidos os valores de pH médio para o esgoto bruto, que resultou em 7,0; já os 

valores médios de pH nos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2, não 

apresentaram diferença, pois o valor médio obtido foi 6,9 para ambos reatores. 

O comportamento do pH no esgoto afluente e efluentes dos reatores UASB1 e 

UASB2, é apresentado nas Figuras 5.1 e 5.2. 
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Ainda que no 73º dia de operação o efluente do reator UASB2 

apresentou uma queda de pH, não foi registrada mudança na concentração de 

ácidos voláteis. 
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Figura 5.1 - Valor de pH no esgoto afluente e nos efluentes dos reatores 
UASB1 e UASB2 na Fase 1. 
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Figura 5.2 - Comparação entre os valores de pH do esgoto afluente e dos 
efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 1. 

 

Os valores mínimos e máximos de pH para o efluente do reator UASB1 

foram de 6,6 e 7,4, e para o efluente do reator UASB2 de 6,4 e 7,2, 

respectivamente, para os dois reatores. Também foi feito monitoramento nos 

seis pontos de amostragem de lodo de cada reator e constatou-se que os 
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valores de pH se mantiveram na faixa ideal para o favorecimento operacional 

dos reatores UASB (Figura 5.3 e Figura 5.4). 
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Figura 5.3 - Valores de pH nos pontos de amostragem de lodo 1 ao 3 do reator 
UASB1 na Fase 1. 
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Figura 5.4 - Valores de pH nos pontos de amostragem de lodo 4 ao 6 do reator 
UASB 1 na Fase 1 
 

5.1.2 Alcalinidade 

 

Para produzir o efeito tampão na digestão anaeróbia é necessária a 

presença de alcalinidade de bicarbonato. A alcalinidade é uma condição de 
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segurança em que o importante é a manutenção de uma relação 

alcalinidade/ácidos voláteis elevada. 

Os valores médios de alcalinidade obtidos no esgoto afluente e nos 

efluentes dos reatores UASB 1 e UASB 2 foram, respectivamente, 202 mg 

CaCO3/L, 229 mg CaCO3/L e 229 mg CaCO3/L. Os resultados obtidos no 

monitoramento do esgoto bruto e dos efluentes dos reatores UASB 1 e UASB 2 

são apresentados na Figura 5.5. 

Apesar da alcalinidade do afluente ter se apresentado mais baixa que a 

dos efluentes dos reatores UASB 1 e UASB 2, não foi observada interferência 

na estabilidade dos reatores, pois a relação alcalinidade/ácidos voláteis foi 

maior no efluente dos reatores UASB 1 e do UASB 2. 
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Figura 5.5 - Valor de Alcalinidade no esgoto afluente e nos efluentes dos 
reatores UASB1 e UASB2 na Fase 1. 

 

5.1.3 Ácidos voláteis 

 

Foi feito o monitoramento deste parâmetro na entrada e saída dos 

reatores UASB1 e UASB2, os valores médios obtidos foram 20,2 (mgHAc/L) 

para o esgoto afluente e de 11,4 (mgHAc/L) para o reator UASB1, já para o 

reator UASB o valor médio foi de 11,0 (Figura 5.6 e 5.7). Nesta primeira fase 

não foram registradas mudanças na concentração dos ácidos voláteis que 

pudessem alterar o pH. 
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Figura 5.6 - Valor de ácidos voláteis no afluente e nos reatores UASB1 e 
UASB2 na fase 1. 
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Figura 5.7 – Comparação entre os valores de ácidos voláteis do afluente e dos 
efluentes dos reatores UASB1 e UASB na fase 1. 

 

5.1.4 Temperatura 

 

A temperatura é um dos fatores físicos mais importantes no crescimento 

microbiano, visto que a atividade biológica cresce com o aumento da 

temperatura, encontrando-se a faixa ótima de temperatura entre 25 a 35 ºC. 

Abaixo de 15 ºC a digestão anaeróbia praticamente não se processa 

(JORDÃO, 2005). 

O valor médio de temperatura para o esgoto bruto e efluente dos 

reatores UASB 1 e UASB 2, durante a fase 1 foi de 22 oC. No diagrama Box 
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Plot (Figura 5.8) pode-se observar que a faixa de temperatura para o efluente 

do reator UASB2 e o esgoto bruto foram muito próximas, já o efluente do 

UASB1 apresentou valores inferiores aos obtidos no efluente do reator UASB2. 
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Figura 5.8 - Comparação entre os valores de temperatura do esgoto afluente e 
dos efluentes dos reatores do UASB1 e UASB2 na fase 1. 

 

5.1.5 DQO 

 

A concentração de matéria orgânica foi quantificada por meio da DQO 

(Demanda Química de Oxigênio) e da DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio). 

Os valores de DQO obtidos na fase 1 foram muito próximos tanto para o 

efluente do reator UASB1 quanto para o reator UASB2. Os valores médios 

obtidos na concentração de DQO para o afluente e o efluente dos reatores 

UASB1 e UASB2 foram, respectivamente, 394mg O2/L, 145mg O2/L e 146mg 

O2/L. As eficiências médias de remoção para o UASB1 e o UASB2 foram de 

63% e 61%, respectivamente. Observou-se que no início desta fase, os 

reatores apresentaram picos na remoção da DQO por tratar-se da etapa de 

partida. Após alguns dias, o sistema estabilizou-se. Na Figura 5.9 é 

apresentada a distribuição dos valores das concentrações de DQO para os 

efluentes dos reatores UASB1 e UASB2. 
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O efluente do reator UASB2 apresentou uma variação maior na faixa de 

concentração da DQO em relação ao efluente do reator UASB1, como se pode 

observar na Figura 5.10. 

Apesar do aumento da vazão, não foram detectadas variações 

significativas nas eficiências de remoção da DQO. Os resultados estatísticos 

para a eficiência de remoção de DQO no reator UASB 1 e UASB2 são 

apresentados na Tabela E.6 do anexo E. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 50 100 150 200

Dias

D
Q

O
 (

m
g

/L
)

Afluente Efluente 1 Efluente 2
 

Figura 5.9 - Concentração de DQO no esgoto afluente e nos reatores UASB1 e 
UASB2 na fase 1. 
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Figura 5.10 - Comparação entre os valores de DQO esgoto afluente e dos 
efluentes dos reatores do UASB 1 e UASB 2 na fase 1. 
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5.1.6 DBO 

 

Os valores médios de concentração de DBO obtidos para o esgoto bruto 

e para os efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 foram, respectivamente, 322 

mg O2/L, 88 mg O2/L e 82 mg O2/L. A eficiência média de remoção foi de 72% 

para o reator UASB1, e 74% para o reator UASB2. É importante lembrar que 

para tratamentos de esgotos em reatores UASB a remoção de DBO varia entre 

60 a 80% (VON SPERLING, 1996). Os valores obtidos indicam que o sistema 

encontra-se estabilizado, pois a relação DQO/DBO foi de 1,6 para o efluente do 

reator UASB1 e 1,7 para o efluente do reator UASB2. 

Nas Figuras 5.11 e 5.12 pode ser observada a distribuição dos valores 

de DBO para o esgoto bruto e para os efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 

na fase 1, assim como também a faixa de variação da concentração total de 

DBO, a qual foi muito estreita devido ao pouco número de amostras durante 

esta fase. Os resultados estatísticos para a concentração da DBO são 

apresentados na Tabela E.8 do anexo E. 
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Figura 5.11 - Valor de DBO no esgoto afluente e nos efluentes dos reatores 
UASB1 e UASB2 na Fase 1. 
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Figura 5.12 - Comparação entre os valores de DBO do esgoto afluente e dos 
efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 1. 

 

5.1.7 Fósforo total e solúvel 

 

Na fase 1, os reatores UASB1 e UASB2 não apresentaram remoção 

significativa de fósforo total e fósforo solúvel por tratar-se da fase de início. O 

sistema apresentou pouca estabilidade na remoção de fósforo, observando-se 

valores de fósforo total e fósforo solúvel muito próximo. Os resultados 

estatísticos são apresentados no Anexo E nas Tabelas E.16, E.17, E.22 e E.23. 

Nesta fase não haverá avaliação dos dados obtidos por meio de gráficos, pela 

pouca confiabilidade nos resultados. 

 

5.2 Fase 2 

 

Após 193 dias de operação dos reatores UASB1 e UASB2, observou-se 

uma estabilidade nos parâmetros de controle: pH, temperatura e ácidos 

voláteis. Os reatores apresentaram melhores condições de eficiência de 

remoção de matéria orgânica em termos de DQO e DBO, porém devido ao 

pequeno crescimento no manto de lodo foi necessário inocular mais 50 litros de 

lodo do UASB principal no reator UASB1 e UASB2 com o objetivo de começar 

sob regime estabilizado. Tal operação foi realizada no 168º dia. 
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5.2.1 pH 

 

O valor de pH médio obtido para o esgoto bruto foi de 7,1 e para os 

efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 os valores obtidos foram de 6,8 e 6,9, 

respectivamente. 

Os valores de pH não demonstraram diferença significativa entre os 

efluentes do reator UASB1 e UASB2. Apenas no 262º dia de operação o 

UASB1 apresentou uma queda de pH para 6,2, sendo o menor valor de pH 

apresentado na fase 2. Para o UASB2, o menor valor de pH foi 6,4. Os valores 

máximos de pH foram de 7,1 e 7,5 para os efluentes dos reatores UASB1 e 

UASB2, respectivamente (Figura 5.13). 

Na Figura 5.14. Constatou-se que apesar dos valores médios de pH 

serem muito próximos nos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2, o pH do 

efluente do reator UASB2 apresenta uma maior faixa de variação de pH (entre 

6,4 e 7,5). Também foi feito monitoramento nos seis pontos de amostragem de 

lodo de cada reator (Tabela A.1 do anexo A). 
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Figura 5.13 - Valor de pH no esgoto afluente e nos efluentes dos reatores 
UASB1 e UASB2 na Fase 2. 
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Figura 5.14 - Comparação entre os valores de pH do esgoto afluente e dos 
efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 2. 

 

5.2.2 Alcalinidade 

 

Os valores médios de alcalinidade obtidos no esgoto afluente e no 

efluente do reator UASB1 e UASB2 foram, respectivamente: 206mgCaCO3/L, 

231mgCaCO3/L e 224mgCaCO3/L. A distribuição das concentrações de 

alcalinidade pode ser observada na Figura 5.15. 

O esgoto bruto apresentou valores de alcalinidade baixos durante o 

201º, 206º, 208º, 220º e 233º dia de operação, fato que contribuiu para a queda 

da alcalinidade nos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2. Ainda assim, a 

relação alcalinidade/ácidos voláteis foi maior nos efluentes dos reatores UASB1 

e UASB2. 
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Figura 5.15 - Valor de Alcalinidade no esgoto afluente e nos efluentes dos 
reatores UASB1 e UASB2 na Fase 2. 

 

5.2.3 Ácidos voláteis 

 

Os valores obtidos no efluente dos reatores UASB1 e UASB2, foram 

menores que os valores dos ácidos voláteis no afluente o qual indica que o 

sistema esta em equilíbrio. Os valores médios obtidos foram de 19,4 

(mgHAc/L) para o afluente e de 10,2 (mgHAc/L) para o reator UASB1 e 10,1 

(mgHAc/L) (Figura 5.16 e 5.17). Os valores de ácidos voláteis no efluente se 

mantiveram praticamente constante durante a fase 2. 
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Figura 5.16 – Valores de ácidos voláteis no afluente e nos reatores UASB1 e 
UASB2 na fase 2. 
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Figura 5.17 - Comparação entre os valores de ácidos voláteis do afluente e 
dos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 2. 

 

5.2.4 Temperatura 

 

Para a fase 2 o valor médio de temperatura para o esgoto bruto foi de 

23oC, e para os efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 foi, respectivamente, 

de 23oC e 21oC. Os valores médios de temperatura para os dois reatores foram 

muito próximos: a faixa de temperatura para o efluente do reator UASB1 foi de 

20 a 26oC e para o UASB2 de 18 a 26oC (Figura 5.18). 
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Figura 5.18 - Comparação entre os valores de temperatura do esgoto afluente 
e dos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 2. 
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5.2.5 DQO 

 

Os valores médios obtidos na concentração de DQO para o esgoto 

afluente e para os efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 foram, 

respectivamente, 364mgO2/L, 116mgO2/L e 124mgO2/L. As eficiências médias 

de remoção para o UASB1 e o UASB2 foram de 68% e 65%, respectivamente. 

Na Figura 5.19 e 5.20 é apresentada a distribuição dos valores das 

concentrações de DQO para o UASB1 e o UASB2. 
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Figura 5.19 - Concentração de DQO no esgoto afluente e nos efluentes dos 
reatores UASB1 e UASB2 na fase 2. 
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Figura 5.20 - Comparação entre os valores de DQO do esgoto afluente e dos 
efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 2. 
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5.2.6 DBO 

 

A eficiência de remoção da DBO durante a fase 2 atingiu um valor médio 

de 59% para o reator UASB1 e de 58% para o UASB2. Os valores médios de 

concentração de DBO para o UASB1 e UASB2 foram respectivamente 

86mgO2/L e 90mgO2/L. Na Figura 5.21 são apresentados os valores da DBO 

para o efluente do reator UASB1 e UASB2 e o esgoto afluente. Conforme pode 

ser observado na Figura 5.22 é apresentada a faixa de variação da DBO, a 

qual é maior no reator UASB2 em relação a apresentada no UASB1. O menor 

valor da DBO para o UASB2 foi de 36mgO2/L e o maior foi 117mgO2/L. 

Contudo, observa-se que a distribuição dos valores da DBO para os dois 

reatores UASB foram muito próximas na presente fase. 

Os dados estatísticos obtidos para as diferentes concentrações de DBO 

são apresentados na Tabela H.8 e H.20 do anexo H. 
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Figura 5.21 - Valor de DBO no esgoto afluente e nos efluentes dos reatores 
UASB1 e UASB2 na Fase 2. 
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Figura 5.22 - Comparação entre os valores de DBO do esgoto afluente e dos 
efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 2. 

 

5.2.7 Fósforo total e solúvel 

 

O sistema não apresentou remoção significativa do fósforo total e 

solúvel. Os valores médios para o fósforo total foram de 3,5mg/L para o 

efluente do reator UASB1 e 5,0mg/L para o efluente do reator UASB2, valores 

muito próximos ao valor médio do afluente no esgoto que foi de 6,1mg/L 

(Figura 5.23). 
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Figura 5.23 - Comparação entre os valores de Fósforo Total do esgoto afluente 
e dos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 2. 
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Os valores médios de fósforo solúvel para o efluente dos reatores 

UASB1 e UASB2 foram 3,8mg/L e 3,6mg/L respectivamente, valores também 

muito próximos ao valor obtido no esgoto bruto que foi de 4,6mg/L. 

Como era de esperar nesta fase do experimento o sistema não teria uma 

remoção de fósforo significativa, mas o objetivo desta fase era comparar os 

valores obtidos antes do lançamento do lodo da ETA (Figura 5.24). 
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Figura 5.24 - Comparação entre os valores de Fósforo Solúvel do esgoto 
afluente e dos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 2. 

 

5.3 Fase 3 

 

5.3.1 pH 

 

Nesta fase, pode ser observada uma variação de pH no esgoto bruto 

entre 6,5 e 7,8. Este fato não resultou em mudanças significativas no pH do 

efluente dos reatores UASB1 e UASB2. Os valores médios de pH do esgoto 

afluente e dos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 foram, respectivamente, 

7,2; 7,0 e 6,9, valores muito próximos entre si. Já os valores mínimos foram 6,6 

para o efluente do reator UASB1 e 6,5 para o efluente do reator UASB2. Os 

valores máximos foram 7,4 para o efluente do reator UASB1 e 7,3 para o 

efluente do reator UASB2 (Figura 5.25). 
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Na Figura 5.26 observa-se que a faixa de pH apresentou maior variação 

no efluente do reator UASB1, enquanto que no efluente do reator UASB2 

obteve-se uma maior estabilidade quando este recebeu lodo da ETA com 

acréscimo de 50mg/L de sólidos em suspensão totais. 
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Figura 5.25 - Valor de pH no esgoto afluente e nos efluentes dos reatores 
UASB1 e UASB2 na Fase 3a. 
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Figura 5.26 - Comparação entre os valores de pH do esgoto afluente e dos 
efluentes dos reatores UASB 1 e UASB 2 na fase 3a 

 

A Figura 5.27 apresenta os resultados dos valores de pH para a fase 3b, 

a qual teve uma dosagem de lodo de 75mg/L. Os valores médios de pH para o 

esgoto bruto e efluentes dos reatores UASB1 e UASB2, respectivamente, 

foram de 7,1; 6,8 e 6,9. Porém, no esgoto bruto ocorreu variação significativa 
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do pH. Apesar disso, o pH dos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 

permaneceram na faixa ótima de desempenho, entre 6,6 e 7,1. De acordo com 

a Figura 5.28, a faixa de variação de pH no efluente do reator UASB2 é menor 

do que a faixa de variação no reator UASB 1. 

Os valores de pH para os efluentes dos reatores UASB1 e UASB2, com 

acréscimo de 75 mg/L de lodo da ETA, foram muito próximos aos valores 

obtidos com a dosagem de 50 mg/L de lodo da ETA. 
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Figura 5.27 - Valor de pH no esgoto afluente e nos efluentes dos reatores 
UASB1 e UASB2 na Fase 3b. 
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Figura 5.28 - Comparação entre os valores de pH do esgoto afluente e dos 
efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 3b. 
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5.3.2 Alcalinidade 

 

Com o início da dosagem de lodo da ETA em concentração de 50mg/L 

foram obtidos os seguintes valores médios de alcalinidade para o esgoto bruto 

e para os efluentes dos reatores UASB1 e UASB2: 234mgCaCO3/L, 

262mgCaCO3/L e 261mgCaCO3/L, respectivamente. A distribuição das 

concentrações de alcalinidade pode ser observada na Figura 5.29. No 306º dia 

de operação foi observada uma queda de alcalinidade (155mgCaCO3/L) e um 

baixo valor de pH no esgoto bruto (6,4), o que não desequilibrou o sistema. A 

partir do 326º dia de operação a concentração de alcalinidade começou a 

aumentar. 
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Figura 5.29 - Valor de Alcalinidade no esgoto afluente e nos efluentes dos 
reatores UASB1 e UASB2 Fase 3a. 

 

Os valores médios de alcalinidade obtidos para o esgoto afluente e para 

os efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 durante a dosagem de 75mg/L de 

lodo da ETA foram, respectivamente, 246mgCaCO3/L, 261mgCaCO3/L e 

258mgCaCO3/L. Foi nesta fase em que se apresentou maior variação na 

concentração de alcalinidade para o esgoto bruto e os efluentes dos reatores 

UASB1 e UASB2 (Figura 5.30). 
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Figura 5.30 - Valor de Alcalinidade no esgoto afluente e nos efluentes dos 
reatores UASB1 e UASB2 Fase 3b. 
 

5.3.3 Temperatura 

 

Na Figura 5.31 são apresentados os valores de temperatura para a fase 

3a. O valor médio de temperatura para o esgoto bruto e para o efluente do 

reator UASB1 foi de 21oC e para o UASB2 de 20oC, O valor mínimo de 

temperatura para o UASB1 foi de 19oC, valor maior que o obtido no UASB2 

(17oC). Também foram monitoradas as temperaturas nos seis pontos de 

amostragem de lodo de cada reator (Tabela C.3 e C.4.do anexo C, e Tabela 

D.3 e D.4 do anexo D). 

Para a fase 3b, os valores médios de temperatura obtidos foram maiores 

que os valores obtidos na fase 3a, porém com uma variação maior na faixa de 

temperatura para o efluente do reator UASB1 (Figura 5.32). 
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Figura 5.31 - Comparação entre os valores de temperatura do esgoto afluente 
e dos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 3a. 
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Figura 5.32 - Comparação entre os valores de temperatura do esgoto afluente 
e dos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 3b. 

 

5.3.4 DQO  

 

Durante a fase 3a foi observado que a concentração total de DQO não 

teve mudanças significativas para os efluentes do UASB1 e UASB2. Os valores 

médios obtidos para o esgoto afluente e efluente dos reatores UASB1 e UASB2 

foram, respectivamente, 451mgO2/L, 159mgO2/L e 149mgO2/L. As eficiências 

médias de remoção para o UASB1 e o UASB2 foram de 65% e 67%. Nas 
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Figuras 5.33 e 5.34 é apresentada a distribuição dos valores das 

concentrações de DQO para o UASB1, UASB2 e o esgoto afluente. 
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Figura 5.33 - Concentração de DQO esgoto afluente e nos efluentes dos 
reatores UASB1 e UASB2 na fase 3a. 
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Figura 5.34 - Comparação entre os valores de DQO do esgoto afluente e dos 
efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 3a. 

 

Para a fase 3b, foi observado que os valores médios de concentração da 

DQO foram muito próximos nos dois reatores, sendo que o valor médio de 

concentração de DQO para o UASB1 foi de 176mgO2/L e para o UASB2 foi de 

146mgO2/L. As eficiências de remoção foram de 60% e 67%, respectivamente. 

Nas Figuras 5.35 e 5.36 são apresentados os valores de DQO para o afluente, 

UASB1 e UASB2. 
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O valor médio para a concentração do esgoto bruto foi de 453mgO2/L. O 

afluente apresentou muita variação devido a mudanças que aconteceram na 

parte final da fase experimental no sistema de tratamento preliminar. 
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Figura 5.35 - Concentração de DQO no esgoto afluente e nos efluentes dos 
reatores UASB1 e UASB2 na fase 3b. 
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Figura 5.36 - Comparação entre os valores de DQO do esgoto afluente e dos 
efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 3b. 

 

5.3.5 DBO 

 

Os valores médios da DBO para a dosagem de lodo de 50mg/L no reator 

UASB1 e UASB2 foram, respectivamente, 83mgO2/L e 71mgO2/L, sendo que a 

remoção de DBO para os dois reatores foi de 64% e 70% no UASB1 e no 

UASB2, respectivamente. A distribuição dos valores da DBO para a fase 3a é 
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apresentada na Figura 5.37 e na Figura 5.38 é apresentada a variação dos 

valores da DBO. 
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Figura 5.37 - Valor de DBO no esgoto afluente e nos efluentes dos reatores 
UASB1 e UASB2 Fase 3a. 
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Figura 5.38 - Comparação entre os valores de DBO do esgoto afluente e dos 
efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 3a. 

 

Com o aumento da dosagem de lodo da ETA para 75 mg O2/L, a 

remoção média da DBO foi de 70% para o UASB1 e de 78% para o UASB2 e 

seus valores médios de concentração foram de 80mgO2/L e 60mgO2/L para o 

UASB1 e UASB2, respectivamente. Os valores de concentração do afluente 

UASB1 e UASB2 são apresentados na Figura 5.39 e 5.40.  
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Comparando os resultados obtidos de remoção da DBO e DQO dois 

reatores, podemos observar que o efluente do reator UASB2 com dosagem de 

lodo da ETA, apresentou uma leve melhoria na remoção da matéria orgânica. 
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Figura 5.39 - Valores de DBO no esgoto afluente e nos efluentes dos reatores 
UASB1 e UASB2 Fase 3b. 
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Figura 5.40 - Comparação entre os valores de DBO do esgoto afluente e dos 
efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 3b. 

 

5.3.6 Fósforo total e solúvel 

 

A dosagem de lodo no reator UASB2, não apresentou mudanças 

significativas em termos de remoção de fósforo total. Os valores médios 
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obtidos no efluente do reator UASB1 e UASB2 foram 7,8 e 7,6 mg/L 

respectivamente, para dosagem de 50mg/L de SST (Figura 5.41). 
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Figura 5.41 - Comparação entre os valores de Fósforo Total do esgoto afluente 
e dos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 3a. 

 

O fósforo solúvel apresentou valor médio de 6,4mg/L para os efluentes 

do reator UASB1 e UASB2, já o valor obtido para o esgoto afluente foi de 

7,0mg/L, valor demasiado próximo ao valor de concentração de fósforo solúvel 

nos reatores UASB2 quando foi dosado lodo da ETA em concentração de 

50mg/L (Figura 5.42). 
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Figura 5.42 - Comparação entre os valores de Fósforo Solúvel do afluente e 
dos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 3a. 

 

Com o acréscimo de lodo de ETA para 75mg/L de SST, os efluentes dos 

reatores UASB1 e UASB2 não apresentaram mudanças na remoção de fósforo 
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solúvel e fósforo total. Os valores médios foram de 7,8mg/L e 8,2mg/L para o 

efluente do reator UASB1 e UASB2 respectivamente. Já os valores obtidos de 

fósforo solúvel para os dois efluentes dos reatores UASB foram de 5,0mg/L 

(Figura 5.43 e 5.44). 
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Figura 5.43 - Comparação entre os valores de Fósforo Total do esgoto afluente 
e dos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 3b. 
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Figura 5.44 - Comparação entre os valores de Fósforo Solúvel do esgoto 
afluente e dos efluentes dos reatores UASB1 e UASB2 na fase 3b. 
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5.4 Perfil de sólidos nos reatores UASB1 e UASB2 

 

A seguir são apresentados os gráficos que representam a quantidade de 

sólidos suspensos totais SST em cada um dos seis pontos de amostragem de 

lodo dos reatores UASB1 e UASB2 (Figuras 5.45 a 5.60). 

No dia 153o de operação da primeira fase, foi necessário inocular mais 

50L de lodo nos dois reatores, devido ao pequeno crescimento observado no 

manto de lodo dos reatores UASB1 e UASB2 (Figura 5.45 e 5.47). 

Os valores de SST, foram aumentando gradualmente a medida que foi 

dosado lodo da ETA no reator UASB2, os valores obtidos foram muito maiores 

no reator UASB2 que os valores apresentados no reator UASB1 (Figura 5.54, 

5.56, 5.58 e 5.60). 
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Figura 5.45 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (1 ao 3) no 
UASB1 da Fase 1. 
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Figura 5.46 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (4 ao 6) no 
UASB1 da Fase 1. 
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Figura 5.47 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (1 ao 3) no 
UASB2 da Fase 1. 
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Figura 5.48 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (4 ao 6) no 
UASB2 da Fase 1. 
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Figura 5.49 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (1 ao 3) no 
UASB1 da Fase 2. 
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Figura 5.50 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (4 ao 6) no 
UASB1 da Fase 2. 
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Figura 5.51 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (1 ao 3) no 
UASB2 da Fase 2. 
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Figura 5.52 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (4 ao 6) no 
UASB2 da Fase 2. 
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Figura 5.53 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (1 ao 3) no 
UASB 1 da Fase 3a. 
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Figura 5.54 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (4 ao 6) no 
UASB 1 da Fase 3a. 
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Figura 5.55 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (1 ao 3) no 
UASB 2 da Fase 3a. 

 



 105 

0

10000

20000

30000

40000

290 340 390 440

Dias

S
S

T
 (

m
g

/L
)

Ponto 4 mg/L Ponto 5 mg/L Ponto 6 mg/L

 

Figura 5.56 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (4 ao 6) no 
UASB2 da Fase 3a. 
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Figura 5.57 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (1 ao 3) no 
UASB1 da Fase 3b. 
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Figura 5.58 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (4 ao 6) no 
UASB1 da Fase 3b. 
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Figura 5.59 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (1 ao 3) no 
UASB2 da Fase 3b. 
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Figura 5.60 - Valores de SST nos pontos de amostragem de lodo (4 ao 6) no 
UASB2 da Fase 3b. 

 

A quantidade de biomassa existente em cada um dos reatores UASB1 e 

UASB2 são apresentados na Tabela I.2 e I.3 do anexo I. 
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Figura 5.61 - Quantidade total de SST (g) no compartimento de digestão do 
reator em função do tempo. 
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Figura 5.62 - Quantidade de SSV (g) no compartimento de digestão do reator 
em função do tempo. 
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Figura 5.63 - Relação SSV sobre SST em função do tempo. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os resultados obtidos nas diferentes fases do sistema de tratamento do 

reator UASB para cada um dos parâmetros analisados, mostraram que o reator 

UASB 1 e o reator UASB 2 foram muito estáveis nas condições operacionais 

adotadas; vazão de 50L/h e tempo de detenção hidráulico de 8 horas. 

 

Durante as três fases de monitoramento, a análise dos resultados 

permitiu verificar um bom desempenho na eficiência de remoção de matéria 

orgânica em termos de DQO e DBO nos dois reatores UASB. Sendo que o 

reator UASB2 que recebeu lodo da ETA apresentou maior eficiência de 

remoção de DQO a qual foi de 67% na fase 3a (dosagem de 50mg/L) e 67% na 

fase 3b (dosagem de 75mg/L), enquanto que no reator UASB1 a eficiência 

média de remoção foi de 65% na fase 3ª e de 60% na fase 3b. 

 

A eficiência media de remoção da DBO para o reator UASB1 foi de 64% 

e 70% na fase 3a e 3b, respectivamente. Já para o reator UASB2 quando foi 

adicionado lodo da ETA, a eficiência media de remoção foi de 70% na fase 3a 

e 78% na fase 3b. 

 

Foi possível observar que com dosagem de lodo da ETA no reator 

UASB2, a quantidade de lodo foi maior que no reator UASB1. A produção de 

lodo média para o UASB1 foi de 12284g e para o UASB2 foi de 14386g durante 

a fase 3. O reator UASB2 apresentou um 17% a mais de lodo quando recebeu 

lodo da ETA. 
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A dosagem de lodo de ETA no reator UASB não influenciou a remoção 

de fósforo total e fósforo solúvel, que permaneceu baixo, conforme esperado 

para este tipo de reator.  

 

Pode se concluir que a dosagem de lodo da ETA, não interferiu no 

desempenho do processo biológico e não alterou as características do efluente 

final. Isto pode ser verificado mediante a comparação dos resultados obtidos no 

UASB 1 e UASB 2. 

 

A relação SSV/SST no reator UASB2 foi 0,74 quando passou a receber 

lodo da ETA, enquanto para o UASB1 foi 0,79. Mesmo que a diferença entre o 

reator UASB1 e o reator UASB2 pareça pequena, observou se que diminuía 

com o aumento da dosagem de lodo da ETA. 

 

Mediante tais conclusões pode-se dizer que a disposição de lodo de 

ETA em estações de tratamento de esgotos com reatores anaeróbios UASB, é 

uma alternativa viável para as estações de tratamento de água. 
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