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Resumo
O tratamento do esgoto tem como consequência a produção de lodo biológico. Este trabalho investigou a in-

fluência de baixos tempos de retenção de sólidos (TRS) em reatores anaeróbios de manta de lodo nas caracterís-

ticas do lodo e analisou a eficiência dos reatores. Os reatores apresentaram TRS de 2, 6, 8, 10 e 20 dias, tempo de 

retenção hidráulico de 4 horas e volume útil de 2 litros. Houve aumento na concentração de nitrogênio, fósforo e 

de substâncias poliméricas extracelulares (EPS), e diminuição da concentração dos produtos microbianos solú-

veis (SMP), com o aumento do TRS. Quanto à eficiência, os reatores de TRS 2, 6 e 8 dias apresentaram remoções de 

DQO solúvel entre 30-40%, enquanto o de TRS de 10 e 20 dias apresentaram 64 e 58% respectivamente. O lodo 

de excesso dos reatores foi de 1,69 gST/d no reator de TRS de 2 dias, e de 0,30 gST/d no de 20 dias, que por meio de 

técnicas de tratamento podem vir a ser aproveitados para a produção de biogás e a recuperação de nutrientes. 

Palavras-chave: Tratamento anaeróbio. Composição de lodo. Material solúvel. Substâncias poliméricas 

extracelulares (EPS).

Abstract
Sewage treatment results in the production of biological sludge. This study investigated the influence of low sol-

ids retention times (STR) on anaerobic sludge blanket reactors on sludge characteristics and analyzed the effi-

ciency of these reactors. The reactors presented a STR of 2, 6, 8, 10 and 20 days, a hydraulic retention time of 4 

hours and a 2-liter volume. There was an increase in the nitrogen, phosphorus and extracellular polymeric sub-

stances (EPS) concentrations, and an decreased of the soluble microbial products  (SMP) concentrations, with 

the increase of the STR. As efficiency, reactors at STR of 2, 6 and 8 days showed soluble COD removals between 

30-40%, whereas reactors at STR of 10 and 20 days were found to present 64 and 58%, respectively. The ex-

cess sludge from the reactors was of 1.69 gST / d for 2 days SRT reactor and 0.30 gST / d for 20 days STR reac-

tor, which by means of treatment techniques can be used for the production of biogas and recovery of nutrients.   

Keywords: Anaerobic treatment. Composition of sludge. Soluble material. Extracellular polymeric substances (EPS). 
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1 INTRODUÇÃO
Os lodos gerados no tratamento de esgotos são 

geralmente classificados conforme a fase do 

tratamento em que foram originados. Assim, são 

designados como lodo primário o lodo originado 

no decantador primário, lodo secundário aquele 

originado nos processos de conversão biológica 

de tratamento, e  lodo terciário o resultado de 

um processo terciário (biológico ou químico) de 

tratamento. 

Em 2001, Andreoli e colaboradores citaram que a 

produção de lodo no Brasil estava estimada entre 

150 mil e 220 mil toneladas de matéria seca por 

ano, mas há uma potencial tendência de ocor-

rer um incremento substancial na quantidade 

de lodo a ser disposto na década seguinte. Cal-

culou-se que para a população urbana daquele 

ano (116 milhões de habitantes), caso o esgoto 

se fosse integralmente tratado, seria necessária 

uma produção de 325 mil a 473 mil toneladas 

de lodo por ano. Na região metropolitana de São 

Paulo, a produção diária das cinco maiores ETEs 

foi de cerca de 750 toneladas/dia de lodo (base 

seca) no ano de 2015 (SABESP, 2017), O que 

mostra a necessidade de medidas de tratamento 

e disposição desse material. 

Os sistemas de tratamento devem conjugar 

baixos custos de implantação e operação, sim-

plicidade operacional, índices mínimos de me-

canização e sustentabilidade do sistema como 

um todo, bem como promover a recuperação 

e a utilização dos subprodutos gerados. Para 

o tratamento do lodo, a digestão anaeróbia é 

considerada  a opção mais sustentável, devido 

à opção de destinar o resíduo para fins mais 

ecológicos (biossólido), e pela possibilidade de 

obtenção de biogás, além de ter um custo rela-

tivamente baixo (RANI et al., 2012).

O processo de digestão anaeróbia, que realiza 

decomposição biológica da matéria orgânica na 

ausência de oxigênio livre molecular, apresenta 

algumas vantagens, tais como: redução do vo-

lume de lodo pela retirada da água, transforma-

ção da matéria orgânica altamente putrescível 

em matéria orgânica relativamente mais inerte, 

ou em resíduo inorgânico, recuperação de ener-

gia na forma de metano, e, finalmente, promove 

uma condição para disposição adequada segun-

do as normas vigentes (APPELS et al., 2008; KIM 

et al., 2003; XU et al., 2014).

A microbiologia da digestão anaeróbia é comple-

xa, envolvendo vários grupos de microrganismos. 

Quatro processos principais podem ser observa-

dos: hidrólise, acidogênese, acetogênese e me-

tanogênese, e um equilíbrio ecológico entre os 

tipos de microrganismos anaeróbios é essencial 

para a eficiência do sistema de tratamento.

A caracterização do lodo é importante, uma vez 

que esse resíduo pode ser uma fonte valiosa de 

materiais como os nutrientes, as proteínas e os 

carboidratos. Esses componentes de diferentes 

classes podem ser representados por Produtos 

Microbianos Solúveis (SMP), que são fracamen-

te ligados às células ou estão dissolvidos; e pe-

las Substâncias Poliméricas Extracelulares (EPS), 

que estão fortemente ligadas à célula.  Sendo 

o EPS de maior interesse, uma vez que se acu-

mulam na superfície das células formando uma 

camada protetora e que também serve de reser-

va de energia para períodos críticos (LIU et al., 

2013). Essa camada é composta em sua maioria 

por carboidratos e proteínas secretadas por mi-

crorganismos, bem como por produtos da lise 

celular e hidrólise de macromoléculas (SHENG et 

al., 2010). 

Portanto, faz-se necessário conhecer a composi-

ção de lodos anaeróbios gerados em reatores de 

baixo tempo de retenção de sólidos (TRS), uma 

vez que podem-se buscar alternativas para o 

aproveitamento dos recursos no lodo, bem como 

o desempenho desses reatores nessa configura-

ção, pois há uma relativa falta de conhecimento 
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sobre o tema, uma vez que há possibilidade de 

utilizar reatores de baixo TRS como “decanta-

dores” que surgem na tentativa de minimizar o 

volume de lodo a ser tratado, uma vez que é ge-

rada uma menor quantidade de lodo do que nos 

decantadores primários.

Tais lodos anaeróbios de baixo TRS ainda não es-

tabilizados apresentam grandes quantidades de 

material orgânico biodegradável, e ainda não foi 

relatada a avaliação de seus componentes para 

que, mediante seu tratamento anaeróbio, haja o 

aproveitamento de seu potencial para produção 

de biogás e recuperação de nutrientes. 

2 OBJETIVOS
Avaliar o desempenho de reatores anaeróbios de 

manta de lodo de diferentes tempos de retenção 

de sólidos (2, 6, 8, 10 e 20 dias), de modo a ana-

lisar sua influência na caracterização dos princi-

pais constituintes do lodo.

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
3.1 Sistema experimental e operação

Foram monitorados reatores anaeróbio de fluxo 

ascendente (em escala de bancada), com volu-

me de 2 L, tempo de detenção hidráulico (TDH) 

de 4 horas, vazão de 12 L/d e tempo de retenção 

de sólidos (TRS) variando de 2, 6, 8, 10 e 20 dias, 

os quais foram instalados e operados nas depen-

dências da Estação Experimental de Tratamento 

Biológico de Esgotos Sanitários (EXTRABES), local 

pertencente à Universidade Estadual da Paraíba 

(Campus I – Campina Grande/PB).

									
Fonte:	Autora,	2016.	

	

LEGENDA	

A	 Tanque	de	
Alimentação		

B	 Bomba	Dosadora	

C	 Entrada	do	Esgoto	

D	 Saída	de	Descarte	do	
Lodo	

E	 Saída	do	Efluente	

F 	 Armazenamento	do	
Efluente	

	 Figura 1. Desenho esquemático do sistema utilizado.
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O sistema (Figura 1) foi alimentado diariamente, 

com esgoto sanitário proveniente do interceptor 

leste da rede coletora da cidade de Campina Grande, 

que era conduzido por bombeamento para o tanque 

de alimentação com homogeneizador mecânico (A), 

no qual havia limpeza diária com esvaziamento do 

volume residual do dia anterior e enchimento com 

esgoto fresco; esse esgoto era direcionado aos rea-

tores através de bombas dosadoras (B) de vazões fi-

xas. O afluente era introduzido nos reatores na parte 

inferior (C), e de modo ascendente o esgoto entrava 

em contato com a manta de lodo. A seguir, o efluen-

te era coletado (E) e armazenado (F). 

O esgoto sanitário utilizado no experimento apre-

senta como principais características: pH 7,62, al-

calinidade total 454,8 mg CaCO3
/L, ST 1820 mg/L, 

SSV 360 mg/L, DQO total 764,5 mg/L, DQO solú-

vel 271,7 mg/L, fósforo total 14,5 mg/L e nitrogê-

nio total Kjedhal (NTK) 87,8 mg/L.

3.2 Coleta e análises 

As coletas e análises dos lodos foram realizadas 

semanalmente, totalizando 6 coletas para os rea-

tores de TRS de 2, 6 e 8 dias e 5 coletas para os 

reatores de TRS de 10 e 20 dias. Uma alíquota do 

volume de descarte se destinava às análises físi-

co-químicas detalhadas na Tabela 1.  

O método de descarte consistiu na retirada de 

todo o conteúdo do reator, seguida da homoge-

neização do mesmo, ou seja, lodo e sobrenadan-

te (licor misto). Em seguida, efetuou-se a retirada 

do volume de descarte correspondente ao TRS do 

reator e o restante do material retornou para o 

reator. Do montante a ser descartado foi recolhida 

uma alíquota de 100mL de licor misto da amostra 

de lodo para realização das análises. O efluente 

tratado também foi coletado para verificação da 

eficiência do tratamento.

Tabela 1. Análises realizadas para a caracterização dos lodos anaeróbios estudados.

Análise Metodologia/referência

Sólidos e suas frações
Sólidos Totais, Fixos e Voláteis em 

amostras sólidas e Semisólidas (2540 G) 
APHA (2012)

DQO total e solúvel Refluxação Fechada, (5520 C)                                                           
APHA (2012)

Nitrogênio total Método Macro Kjeldahl, 4500-Norg B 
APHA (2012)

Fósforo total Método do Ácido Ascórbico, 4500 – P E
APHA (2012)

Alcalinidade Método da Titulação, 2320 B
APHA (2012)

pH APHA (2012)

Carboidratos Dubois et al. (1956)

Proteínas Lowry (mod. by Frølund et al. (1996)).

AGV Kaap (1984) apud Mota et al. 2015

EPS Li e Yang (2007).

3.3 Preparação das amostras de lodo

Para as análises de sólidos e suas frações, DQO to-

tal (DQOT), Fósforo total e Nitrogênio total (NTK) 

utilizou-se a amostra de licor misto composta por 

lodo in natura coletada e utilizada diretamente. 

Nas análises de pH, ácidos graxos voláteis (AGV) e 

alcalinidade total (AT) foi utilizado o sobrenadan-

te após centrifugação (3500 rpm por 15 minutos) 

da amostra de licor misto. Para as análises de DQO 
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solúvel (DQOS), proteínas e carboidratos solúveis, 

utilizou-se o sobrenadante centrifugado filtrado 

em membrana de fibra vidro (GF-2, diâmetro 47 

mm) de poro de 0,45 μm. Foram realizadas dilui-

ções quando necessário.

A nomenclatura das amostras representa o valor 

do TRS aplicado, ficando assim chamados de R2, 

R6, R8, R10 e R20 os reatores com TRS de 2, 6, 8, 

10 e 20 dias.

4 RESULTADOS  
4.1 Caracterização dos Lodos Anaeróbios.

O pH apresentou valores médios de 7,50 ± 0,14 e 

8,06 ± 0,08, mínimo e máximo respectivamente 

nos reatores R2 e R10. Os valores de pH obser-

vados  encontram-se dentro dos valores citados 

como condições ótimas para a digestão anaeró-

bia, sendo na faixa de pH 6,6 a 8,0  (CHERNICHA-

RO, 2007), mostrando, dessa forma, que os rea-

tores estudados apresentaram uma faixa de pH 

adequada para que o processo anaeróbio ocor-

resse de maneira adequada e estável.

No presente estudo observou-se nos lodos do R6 

e R8 valores mais elevados de AGV, 109,75 ± 53 

e 103,76 ± 23 mgHÁc/L-1 respectivamente, e os 

demais reatores apresentaram valores na faixa de 

44,77 ± 19,0 a 61,40 ± 22,0 mgHÁc/L-1, corro-

borando com Bouzas et al. (2007), que obtiveram 

dados de produções máximas de AGV em um TRS 

entre 6 e 8 dias.

Quanto aos valores de alcalinidade, os lodos dos 

reatores apresentaram concentrações médias que 

variaram de 380,67 ± 219,00 a 563,80 ± 116,17 

mgCaCO3/L, no R20 e R6 respectivamente, mos-

trando uma suave diminuição após o R8.

Os valores de sólidos totais e suspenso dos lodos 

apresentaram uma tendência de crescimento do 

R2 ao R8, com concentrações de sólidos totais 

que variaram de 13,53 ± 2,54 g/L no R2 e de 22,68 

± 1,57 g/L no R8. No R10 e R20, esses valores se 

mostraram bastante semelhantes, 20,54 ± 1,75 

g/L e 20,69 ± 1,56 g/L. Observou-se que a fração 

volátil representava a maior parte do lodo, alcan-

çando uma média de 70% dos sólidos totais. Esse 

valor é considerado adequado para lodos de tra-

tamento de esgoto. 

A Tabela 2 apresenta os valores médios para DQO 

total e solúvel, NTK e fósforo total e a Tabela 3 

apresenta os valores percentuais de nitrogênio e 

fósforo em função dos sólidos totais.  

Tabela 2. Valores médios e desvios padrão de Nitrogênio (NTK), Fósforo total, DQO
T
 e DQO

S
.

NTK
(g /kg ST)

Fósforo total
(g/kg ST)

DQOT
(g O2/L)

DQOS
(mg O2/L)

R2 41,1 ± 1,8 12,6 ± 2,2 20,5 ± 4,1 309,4 ± 70,6

R6 42,4 ± 2,4 12,2 ± 0,7 17,9 ± 8,2 312,0 ± 133,3

R8 46,2 ± 2,9 11,9 ± 1,7 33,1 ± 3,0 247,8 ± 109,5

R10 54,0 ± 1,8 19,3 ± 4,7 25,5 ± 1,5 171,5 ± 70,9

R20 52,6 ± 1,9 16,0 ± 3,6 27,2 ± 2,7 132,1 ± 70,3
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Tabela 3. Relações NTK/ST e Fósforo/ST.
R2 R6 R8 R10 R20

N/ST
(%) 4,1% 5,5% 4,6% 5,4% 5,3%

P/ST
(%) 1,2% 1,1% 1,2% 1,7% 1,6%

N – Nitrogênio Total Kjeldahl; ST- Sólidos Totais; P- Fósforo total.

Os valores médios das concentrações de fósforo 

e NTK (Tabela 2) mostram que as concentrações 

de NTK variaram de 38,38 a 54,49 g/kg ST. Quanto 

ao fósforo, os valores médios variaram de 11,22 a 

19,31 g/kg ST.  É relevante observar que tanto as 

concentrações de nitrogênio como as de fósforo 

tendem a aumentar com o aumento do TRS. Isso 

se explica devido à assimilação do nitrogênio e do 

fósforo presentes no esgoto, causada pelo anabo-

lismo da biomassa de lodo que cresce dentro dos 

reatores e pela assimilação de compostos nitro-

genados e fosforados pela camada de EPS forma-

da nos flocos de lodo. 

Segundo Metcalf e Eddy (2016), os valores percen-

tuais de nitrogênio com relação aos sólidos totais 

(N,%-ST) para lodos secundários devem aparecer 

na faixa de 2,4% a 5%. Para o fósforo, a relação 

fósforo e sólidos totais (P,%-ST) deve aparecer 

dentro de uma faixa de 2,8 a 11,0%. As relações 

obtidas observadas na Tabela 3 demonstraram 

que para todos os lodos a relação do nitrogênio 

com os ST apresentou valores dentro da faixa. No 

entanto, foram observados valores muito baixos 

para a relação fósforo e ST, na qual todos os lo-

dos estudados se apresentaram na faixa de lodo 

primário citada por Metcalf e Eddy (2016), 0,8% 

a 2,8 %. Isso pode ser justificado devido ao bai-

xo TRS dos reatores anaeróbios, uma vez que não 

se realiza todo o processo de digestão anaeróbia 

pelo processo sintrófico das bactérias. 

Quanto aos valores de DQO, observa-se na Tabela 

2 que houve um crescimento nos valores de DQO
T
 

até o R8, e em seguida uma sutil diminuição, se-

guindo uma tendência de aumento com o aumen-

to do TRS. Esse comportamento se assemelha ao 

comportamento observado pelas frações voláteis 

dos sólidos, e isso pode ser justificado uma vez 

que existe uma relação entre os valores de SSV da 

biomassa e a DQO
T
. 

A porção solúvel apresentou um decréscimo nas 

concentrações de DQO
S
, sendo o valor médio da 

maior concentração de 0,178 ± 0,03 gO
2
L-1 en-

contrada no R8, e a mais baixa no R10 com valor 

de 0,098 ± 0,03 gO
2
L-1. A DQO

S
 dos efluentes ob-

servada na Tabela 2 demonstra que em TRS de 2 

a 6 dias há a liberação de material solúvel corres-

pondendo à característica acidogênica da etapa 

da digestão anaeróbica. Em TRS maiores que 6, 

pode-se observar valores menores da DQOS pois 

começa a  ocorrer um consumo bastante elevado 

da DQO
S
, uma vez que as metanogênicas surgem 

no consórcio microbiano. Essa ideia corrobora  o 

afirmado por Miron et al. (2000),  sendo esses os 

reatores onde a digestão anaeróbia passa a ocor-

rer de forma completa, convertendo os compostos 

solúveis em metano.

Com relação às EPS e ao SMP, foram analisados 

em termos de proteínas e carboidratos, sendo es-

tes os principais componentes do lodo (SHENG et 

al., 2010). Li e Yang (2007) completam essa infor-
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mação citando que tanto no EPS como no SMP as 

proteínas apresentaram-se em maior quantida-

de, e os carboidratos em menor quantidade. No 

presente estudo, as concentrações de proteínas 

foram maiores que as de carboidratos (Figura 2), 

corroborando os autores citados.  

Nesse estudo de caracterização dos lodos anaeró-

bios provenientes de reatores com baixo TRS, os 

maiores valores médios para proteínas e carboi-

dratos foram encontrados no R2, sendo 5,88 e 

1,56 g/kgST, e os menores valores médios no R20, 

sendo 0,76 e 0,25 g/kgST. Observa-se que a con-

centração do material solúvel diminui significati-

vamente com o aumento do TRS, corroborando Li 

e Yang (2007), e isso pode ser justificado uma vez 

que, no processo de tratamento, os microrganis-

mos vão assimilando o material solúvel que está 

presente na fração líquida, formando assim os 

agregados das células, ajudando na formação da 

estrutura do floco do lodo. 

Segundo Barker e Stuckey (1999), a produção de 

SMP tende a diminuir com o aumento do TRS para 

um mínimo, e então tende a aumentar novamen-

te, indicando a existência de um TRS ótimo para 

minimizar a produção de SMP, que para sistemas 

anaeróbicos é de aproximadamente TRS de 25 

dias. Sendo assim, no presente trabalho, o valor 

mínimo ocorreu no TRS de 20 dias, seguindo o 

mesmo comportamento entre a influência do TRS 

e a concentração de SMP do referido autor.
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Figura 2. Distribuição de Carboidratos e Proteínas em EPS e SMP. 
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Segundo Barker e Stuckey (1999), a produção de 

SMP tende a diminuir com o aumento do TRS para 

um mínimo, e então tende a aumentar novamen-

te, indicando a existência de um TRS ótimo para 

minimizar a produção de SMP, que para sistemas 

anaeróbicos é de aproximadamente TRS de 25 

dias. Sendo assim, no presente trabalho, o valor 

mínimo ocorreu no TRS de 20 dias, seguindo o 

mesmo comportamento entre a influência do TRS 

e a concentração de SMP do referido autor.  

No que se refere à concentração de EPS, obser-

vou-se também uma concentração de proteínas 

predominante em relação à de carboidratos. Os 

valores de proteínas máximos e mínimos foram de 

17,16 e 29,65 g/kgST no R2 e R20 respectivamen-

te, mostrando uma tendência de aumento da con-

centração ao longo do TRS. Para os valores máxi-

mos de carboidratos no EPS, foi de 4,41 e 3,5 g/

kgST nos reatores R6 e R2 respectivamente, apre-

sentando valores muito próximos entre si e sem 

mostrar grandes variações com o TRS, conforme 

encontrado no estudo de  Li e Yang (2007).

A dinâmica do SMP e EPS no reator é fundamen-

tal para o bom funcionamento do sistema. Luna 

et al. (2014) mostraram que a diminuição do SMP 

ocorre uma vez que o consumo de SMP pelos mi-

crorganismos é maior do que a produção, isso 

porque utilizam esse material como fonte de car-

bono; enquanto  o EPS tem como principal função 

a adesão celular, criando a matriz para formação 

dos grânulos.

Sendo assim, observa-se que o aumento do TRS 

promoveu a diminuição do SMP, uma vez que esse 

consumo favorece a formação de aglomerados, 

aumentando os níveis de EPS, representando ele-

vada atividade biológica, que permite melhor re-

moção de DQO. 

4.2 Eficiência de remoção reatores anaeróbios 
de manta de lodo de fluxo ascendente

O desempenho dos reatores anaeróbios de manta 

de lodo de fluxo ascendente foi avaliado a partir da 

remoção de DQO solúvel. De acordo com a Figura 

3, a eficiência de remoção encontrada nos reatores 

com TRS de 2 a 8 dias é baixa, situando-se entre 30-

40%, e alcançando valores maiores nos reatores 10 

e 20 dias apresentando remoções de 64 e 58%.
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64%	
58%	

0%	

10%	

20%	
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Figura 3. Valores remoção da DQO solúvel por reator.
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Santiago-Díaz e Salazar-Peláez (2017), utilizando 

um sistema de tanque séptico e UASB com dois 

compartimentos, obtiveram uma remorção de 

DQO solúvel de 54,8% e DQO total de 75,2%. Al-

-Shayah e Mahmoud (2008) encontraram um per-

centual de 56% na DQO em um sistema tanque 

séptico UASB com único compartimento. 

Observando esses valores, percebe-se que os rea-

tores anaeróbios de manta de lodo de fluxo ascen-

dente de baixos TRS apresentaram no R10 e R20 

desempenho dentro dos valores encontrados na 

literatura. Quanto ao R2, R6 e R8, eles apresenta-

ram percentuais de remoção de DQO solúvel abai-

xo. Segundo Van Hanndel et al. (2015), a idade de 

lodo ou TRS do reator é um parâmetro fundamen-

tal no tratamento; quanto menor for o TRS, maio-

res serão as concentrações de DQO no efluente e 

menor será a fração digerida no lodo. 

Luna et al. (2014) relataram que a maior atividade 

biológica, bem como níveis mais altos de remoção 

de DQO, foram encontrados quando ocorreram 

níveis mais elevados de EPS no reator. O presente 

estudo também apresentou as maiores remoções 

de DQO nos reatores que apresentaram maiores 

concentrações de EPS no lodo, os quais R10 e R20. 

A Tabela 4 apresenta os valores médios de sólidos 

totais de entrada e que são gerados diariamente 

nos reatores e compõem os lodos em cada reator 

anaeróbio estudado. 

Tabela 4. Valores médios de entrada e produção de 
lodo nos reatores.

Reatores Entrada
Esgoto (g/d)

Saída
Lodo (g/d)

R2

21,84

3,38

R6 3,85

R8 5,67

R10 5,87

R20 5,91

Com base nos valores da Tabela 4 percebe-se o 

aumento de sólidos totais em função do aumento 

do TRS, ou seja, quanto maior o TRS, maior será a 

quantidade de lodo (sólidos) gerado. Ressalta-se 

que os dados apresentados referem-se à massa 

de sólidos gerada nos reatores, mas parte desse 

lodo vem a ser retirada diariamente dos reatores 

como descarte (chamado lodo de excesso), os 

quais 1,69 g, 0,64 g, 0,71 g, 0,59 g e 0,30 g para o 

R2, R6, R8, R10 e R20, respectivamente. 

Salienta-se que o baixo TRS não permite a realiza-

ção da digestão anaeróbia completa, fazendo com 

que esse lodo não esteja tão estabilizado quantos 

os gerados nos tratamentos onde há digestão 

anaeróbia completa. Assim, técnicas podem ser 

utilizadas para o tratamento e o aproveitamen-

to do lodo, buscando associar a estabilização do 

lodo à produção de energia e à recuperação de 

nutrientes.  

5 CONCLUSÕES
Com base no trabalho realizado, concluiu-se que:

A partir do estudo do lodo anaeróbio em diferen-

tes TRS, foi possível observar que o pH e a alca-

linidade não apresentaram alterações bruscas e 

promoveram condições ótimas para o desenvol-

vimento de todo o consórcio microbiológico ne-

cessário para efetuar a digestão anaeróbia. Com 

isso houve o crescimento da microbiota, repre-

sentado pelo aumento valores de SSV ao longo 

do TRS.

Observando os valores presentes nos lodos per-

cebeu-se que o material solúvel (proteínas e car-

boidratos) diminuiu com o aumento do TRS, pois 

se formaram agregados de células que utilizaram 

o material solúvel, indicando o início da fase me-

tanogênica nos lodos de TRS mais elevados. Por 

outro lado, o nitrogênio e o fósforo no lodo au-

mentaram com TRS, fato que se deve ao acúmulo 

de matéria orgânica (microrganismos) no lodo e 

ao aumento de materiais aderidos à camada de 

EPS. 
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A DQO total nos lodos anaeróbios seguiu uma 

tendência de aumento de sua concentração com 

o aumento do TRS; no entanto, o R8 apresentou 

maiores concentrações. Na DQO solúvel, entre-

tanto, foi observado o decréscimo com o aumen-

to do TRS, fato explicado pelas condições acido-

gênicas nos lodos R2, R6 e R8 e pelo consumo 

dos materiais solúveis no R10 e R20, prevalecen-

do condições metanogênicas.

As frações de matéria orgânica analisadas de-

monstraram que os lodos anaeróbios apresentam 

uma quantidade baixa de SMP e elevadas quan-

tidades de EPS em TRS mais elevados. Logo, po-

de-se dizer que há maior quantidade de material 

biodegradável em lodos de TRS mais elevados.

Os reatores anaeróbios de fluxo ascendente de 

baixo TRS deste estudo promoveram remoção de 

DQO solúvel de até 68%. Também proporciona-

ram um volume de lodo menor que aqueles ge-

rados nos decantadores primários; isso porque 

o volume de lodo descartados nesse sistema é 

inferior, variando de 1,69 a 0,30 g/d. Apesar de 

os lodos não estarem estabilizados, há possibili-

dade de buscar técnicas para tratamento do lodo 

aplicando a digestão anaeróbia com potencial 

para produção de biogás e a recuperação dos 

nutrientes presente nos lodos.
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