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Resumo
O presente estudo avaliou em duas fases um Reator em Batelada Sequencial Granular Aeróbio, que na 1ª 

fase operou sem o controle da idade do lodo e, na 2ª fase, com controle desse parâmetro. Os resultados fi-

nais demonstraram que, para cargas volumétricas aplicada da ordem de 1,8 a 1,9 kgDQO/m3.d; 0,21 a  

0,28 kgN-NH
4

+/m3.d e 0,02 a 0,025 kgP-PO
4

-3/m3.d, foi possível gerar um efluente final com valores semelhan-

tes em termos de matéria orgânica e nutrientes em ambas as fases após o período de aclimatação (ciclo com 

43 min de enchimento/descarte; 127 min reação e 10 min sedimentação), obtendo-se DQO
sol

 média de 52±8,0 

(80% remoção) e 52±20,0 mgO
2
/L (86% remoção); nitrogênio amoniacal de 6±3,0 (89% de conversão) e 9±5,0 

mgN/L (87% de conversão) e fósforo total de 5±1,0 (35% remoção) e 5±0,5 mgP/L (37% remoção), na 1ª e 2ª 

fase respectivamente. No que tange à granulação da biomassa, com base na relação IVL
30

/IVL
10

, e na velocida-

de de sedimentação, verificou-se que não ocorreu a efetiva granulação do conteúdo do reator em nenhuma 

das fases; contudo, o controle intencional da idade do lodo conferiu uma maior estabilidade na concentração 

de biomassa presente no reator e uma menor perda de sólidos no efluente final, com valores médios de sólidos 

em suspensão voláteis na 1ª fase de 77±48 mgSSV/L, e na 2ª fase, 51±28 mgSSV/L, evidenciando a vantagem 

de sua  aplicação na operação desse processo.

Palavras-chave: Granulação aeróbia. Remoção simultânea de matéria orgânica e nutrientes. Sedimentação.

Abstract
The present study evaluated in two phases an Aerobic Granular Sequential Batch Reactor, which in the 1st phase  op-

erated without control of the age of the sludge and, in the 2nd phase, with control of this parameter. The final results 

showed that for average applied volumetric loads of 1.80 to 1.90 kgDQO/m3
.d; 0.21 to 0.28 kgN-NH

4
+/m

3
 and 0,02 

to 0.025 kgP-PO4
-3/m3.d, it was possible to generate a final effluent with similar values in terms of organic matter 

and nutrients in both phases after the acclimation period (cycle 43 filling/disposal, 127 min reaction and 10 min 
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1 INTRODUÇÃO
A premente busca nas atualizações científicas e 

tecnológicas pertinentes aos processos de trata-

mento de esgoto é consequência da necessidade 

do desenvolvimento do trabalho acadêmico, que 

agrega conhecimento nacional sob o tema, bem 

como da urgente demanda em processos cada 

mais compactos e eficientes, tanto em termos de 

remoção de carga orgânica como de nutrientes. 

Nesse contexto, foi descoberta a possibilidade 

de obter grânulos aeróbios sem a presença de 

material suporte com o emprego de reatores em 

batelada sequenciais (RBS) (DE KREUK, NISHIDA 

e VAN LOOSDRECHT, 2007). Grânulos biológicos 

aeróbios podem ser definidos como agregados 

microbianos que não coagulam sob baixa ten-

são hidrodinâmica e que apresentam velocida-

de de sedimentação significativamente maior 

do que flocos biológicos; em geral, apresentam 

forma esférica, cujo diâmetro pode variar de 0,2 

a 6,0 mm (GAO et al., 2011; ADAV et al., 2008; 

DE KREUK et al., 2005). O processo de granulação 

consiste em uma seleção de flocos de maior den-

sidade que permanecem no reator quando são 

aplicados baixos tempos de sedimentação para 

que, posteriormente, possam ser convertidos em 

grânulos maduros (DE KREUK, NISHIDA e VAN 

LOOSDRECHT, 2007; TAY et al., 2001).

Nessa perspectiva, o desenvolvimento do reator 

de lodo granular aeróbio desponta como uma al-

ternativa atraente para o tratamento de esgoto, 

por permitir que ocorra em seus grânulos, simul-

taneamente, mineralização de alta carga de ma-

téria orgânica, processos de nitrificação e desni-

trificação, remoção biológica de fósforo; além da 

demanda por uma área quatro vezes menor que 

a requerida por um RBS convencional (WINKLER 

et al., 2017). 

Entretanto, boa parte das pesquisas conduzi-

das sobre o tema considera como inerente ao 

processo de granulação o arraste de sólidos em 

suspensão no efluente final, partindo de tal per-

da para a determinação da idade do lodo (θc) no 

reator. A Tabela 1 apresenta alguns trabalhos e 

como se posicionaram perante a adoção ou não 

do parâmetro idade do lodo.

Tabela 1 - Ocorrência do controle do parâmetro Idade 
do Lodo em artigos científicos

Referência Relação com o parâmetro Idade 
do lodo

BASSIN, TAVARES e DEZOTTI, 2019 Cita controle na 2ª fase do estudo

DANTAS, 2018 Não menciona

Van DIJK, PRONK e van 
LOOSDRECHT, 2018 Não menciona

PRONK et al., 2015 Não menciona

PRONK et al., 20152 Não menciona

WAGNER et al., 2015 Cita, mas não controla

MOUSTAFA, 2014 Não menciona

FILALI et al., 2012 Não menciona

WAGNER, 2011 Não menciona

Di IACONI et al., 2007 Não menciona

ARROJO et al., 2004 Não menciona

YANG, TAY e LIU, 2003 Não menciona

BEUN, VAN LOOSDRECHT e 
HEIJNEN, 2002 Cita, mas não controla

DANGCONG et al., 1999 Não menciona
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sedimentation), obtaining an average COD
soluble

 of 52±8.0 (80% removal) and 52±20.0 mgO
2
/L (86% removal); am-

moniacal nitrogen of 6±3.0 (89% conversion) and 9±5.0 mgN/L (87% conversion) and total phosphorus of 5±1.0 

(35% removal) and 5±0.5 mgP/L (37% removal) in the 1st and 2nd phase respectively. Regarding the granulation of 

the biomass, based on the IVL30
/IVL

10
 ratio, and the sedimentation velocity, it was verified that the reactor content 

was not effectively granulated in any of the phases; however, the intentional control of the age of the sludge gave 

a greater stability in the reactor biomass concentration and a lower loss of solids in the final effluent, with average 

values of volatile suspended solids in the first phase of 77±48 mgSSV/L, and in the 2nd phase, 51±28 mgSSV/L, 

showing the advantage of its application in the operation of this process.

Keywords: Aerobic granulation. Simultaneous removal of organic matter and nutrients. Sedimentation.
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Influência do parâmetro idade do lodo na operação de um reator em batelada sequencial com lodo granular aeróbio

O efetivo controle do parâmetro idade do lodo é 

de grande relevância para processos biológicos 

com retenção de biomassa, e sua imposição é 

fundamental em sistemas que visem à remoção 

simultânea de nitrogênio e fósforo, posto que 

em decorrência de sua escolha será possível pro-

mover o equilíbrio de condições de permanência 

celular que satisfaça tanto à comunidade nitri-

ficante como aos organismos acumuladores de 

fósforo (PAO), já que a principal rota de retirada 

de fósforo do sistema, por meio do lodo exceden-

te, exige idades do lodo baixas, e, por sua vez, os 

organismos nitrificantes necessitem de idades 

do lodo mais elevadas, em função de sua taxa de 

reprodução ser reduzida (VON SPERLING, 2002).

Isso posto, a despeito do potencial que se vis-

lumbra com o emprego dessa tecnologia para 

tratamento de esgoto e, consequentemente, pro-

teção dos recursos hídricos, faz-se necessária a 

investigação e compreensão da influência que o 

parâmetro idade de lodo pode oferecer tanto na 

partida do reator como na sua operação sob regi-

me estabilizado. Dessa forma, o presente trabalho 

teve por objetivo avaliar a influência da imposição 

e controle do parâmetro idade do lodo como for-

ma de controlar essa perda de sólidos via efluente, 

além de otimizar os processos bioquímicos de re-

moção de matéria orgânica e nutrientes.

2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
A pesquisa foi desenvolvida por meio de um experi-

mento em escala piloto, sendo posto em operação 

um sistema de tratamento de esgoto dimensiona-

do para operar como reator de batelada sequencial 

granular aeróbio (RBSGA), confeccionado em acríli-

co, levando-se em conta a importância da observa-

ção visual a respeito do fenômeno da granulação do 

lodo. O experimento foi realizado em uma região de 

clima do tipo BSh (classificação de Köeppen e Gei-

ger) com temperatura média de 24,4ºC e pluviosi-

dade média anual de 469 mm (Climate-Data.org).

O estudo foi dividido em duas fases, a primeira 

compreendendo a operação do reator sem impo-

sição e controle da idade do lodo durou 280 dias, 

e a segunda fase, com imposição e controle da 

idade do lodo, foi monitorada por 160 dias.

 O esgoto sanitário que alimentou a unidade pi-

loto, em ambas as fases, foi proveniente de um 

conjunto residencial universitário com contribui-

ção de um restaurante alocado em suas depen-

dências, sendo recalcado para a área em que se 

encontrava a unidade piloto por meio de uma es-

tação elevatória (EE), a qual consistia em um poço 

de sucção executado em concreto armado com 

duas bombas submersíveis operando intermiten-

temente. Na chegada do esgoto à área da pes-

quisa, o mesmo era submetido a um tratamento 

preliminar composto por grade mecanizada e 

caixa de areia, sendo em seguida encaminhado 

por meio de uma calha parshall até uma caixa de 

separação água e óleo e, por fim, para o poço de 

sucção de onde era derivado e aplicado ao reator 

por meio de uma bomba de deslocamento posi-

tivo. O reator possuía 0,50 m de diâmetro interno 

e 5,0 m de altura total, com 4,2 m de profundida-

de útil, perfazendo uma relação altura/diâmetro 

igual a 8,4. Na base do reator tinha-se a entrada 

e distribuição do esgoto advindo do tratamento 

preliminar, assim como presença um difusor de 

bolhas finas de membrana, cedido pela empre-

sa AQUAMEC, ligado a um compressor de ar de 

forma a garantir o suprimento de oxigênio dis-

solvido necessário ao processo. A retirada do 

efluente tratado era realizada de forma conjunta 

com a etapa de alimentação e descarte, fazendo 

o efluente sair pela parte superior do reator; tal 

estratégia permitiu subtrair a fase de descarte do 

ciclo, incrementando esse tempo para a fase de 

aeração. As medições de pH, oxigênio dissolvido 

e temperatura, foram realizadas por meio da co-

leta pontual de amostras do reator em mistura 

completa com o esgoto em tratamento, durante 

o período de aeração do mesmo. A Fig. 1 mostra 

o esquema do reator em escala piloto
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Em ambas as fases, o reator manteve-se com a 

chave que controla o nível de lodo/esgoto posi-

cionada de forma que a altura operacional fosse 

mantida em 4,2 m, perfazendo um volume útil 

(VU) igual a 0,825 m3. Inicialmente, adotou-se a 

relação A/M de 0,6 kgDBO/kgSSV.d, o que impli-

ca, portanto, em um volume de enchimento por 

batelada de 0,44 m3, fazendo com que a cada ci-

clo de operação a troca volumétrica (Venchimen-

to/VU) fosse de 53%. Deve-se ressaltar que esses 

parâmetros foram sofrendo variações de acordo 

com o andamento da pesquisa. Com o objetivo 

de aperfeiçoar os custos advindos da introdução 

de ar no reator, mas sem prejudicar o processo de 

granulação no que diz respeito à influência da hi-

drodinâmica e das forças de cisalhamento, com 

base nos trabalhos de Tay e colaboradores (LIU, 

Y.Q. e TAY, 2006), aplicou-se uma vazão de ar de 

200 L/min, o que corresponde a uma velocidade 

superficial ascensional de 1,7 cm/s, com níveis 

de OD variando entre 5 e 6 mgO
2
/L. O ciclo ope-

racional imposto, monitorado por um controla-

dor automatizado, possuía 3 horas de duração 

total, sendo destinados inicialmente 43 minutos 

para a fase do enchimento/descarte (entrada 

de esgoto/saída de efluente), 117 minutos para 

a reação (aeração) e 20 minutos para a fase de 

sedimentação, sendo que esse tempo foi pro-

gressivamente diminuído para 15 minutos e, fi-

nalmente, 10 minutos. Em cada modificação no 

tempo de sedimentação, a parcela reduzida nes-

sa etapa era transferida para a etapa de reação.

Como inóculo do processo, foi utilizado, em am-

bas as fases do estudo, lodo proveniente de um 

sistema de lodos ativados localizado na Estação 

de Tratamento de Esgoto Jesus Netto (Sabesp).

Durante a 2ª fase do estudo, a imposição e o con-

trole da idade do lodo no processo variou entre 

6 e 10 dias, e o lodo retirado intencionalmente 

para atender a essa variável era feito pela válvula 

número 4 (Fig. 1, ponto de amostragem de lodo 

nº 12), sempre durante o período da aeração.

Tanto o esgoto bruto como o efluente final fo-

ram caracterizados pela determinação das va-

riáveis Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

solúvel, Nitrogênio Amoniacal e Fósforo (total). 

O lodo do reator foi caracterizado em termos 

de Sólidos em Suspensão Voláteis (SSV) e suas 

 
1 - Canal de gradeamento, caixa de areia e calha parshall; 2 - SAO - Separador Água e Óleo; 3 - Poço de Sucção; 4 - Bomba de alimentação de esgoto bruto; 4 - 
RBSGA; 6 - Difusor de bolhas finas; 7- Compressor; 8 - Filtro Regulador; 9 - Válvula Solenoide de Ar; 10 - Rotâmetro, 11 - Válvula Solenoide de saída do efluente 
tratado; 12 - Pontos de amostragem de lodo; 13 - Caixa de Coleta do Efluente Tratado; 14 - Recipientes de Coleta do Descarte Intencional de Lodo.

Figura 1 - Fluxograma do Esquema Operacional da Unidade Piloto

Campos F, Bueno RF, Piveli RP, Maia FC, Nunes AC, Guimarães NR
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propriedades de sedimentabilidade foram ava-

liadas por meio de ensaios de índice volumé-

trico do lodo (IVL) nas parcelas 5, 10 e 30 mi-

nutos e determinação da velocidade por meio 

da equação de Vesilind. Todas as metodologias 

analíticas utilizadas seguiram à 21ª edição do 

Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2012). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 Caracterização do esgoto afluente à 
unidade piloto

Em relação à composição do esgoto domésti-

co aplicado à unidade piloto ao longo das duas 

fases do estudo, a Tabela 2 apresenta os valores 

médios obtidos para cada variável monitorada.

Tabela 2 - Caracterização do Esgoto Afluente à Unidade Piloto

Variável 1ª fase - média e desvio (n=20) 2ª fase - média e desvio (n=30)

DQO (mgO
2
/L) 607±159 726±184

DBO (mgO
2
/L) 398±80 413±85

NTK (mgN/L) 99±28 85±14

N-NH
4

+ (mgN/L) 66±17 58±11

P total (mgP/L) 8±3 7,4±1,6

P solúvel(mgP/L) 5±1 5,1±1,2

Alcalinidade (mgCaCO
s
/L) 264±74 226±27,8

pH 7,1±0,3 6,9±0,3

Partindo-se das vazões médias aplicadas em 

cada fase, 2,83±04 m3/d e 2,50±0,4 m3/d, res-

pectivamente, foi possível impor ao proces-

so cargas volumétricas médias da ordem de  

1,90 kgDQO/m3.d; 0,28 kgN-NH
4

+/m3.d e  

0,02 kgP-PO
4

-3/m3.d, na 1ª fase, e de  

1,80 kgDQO/m3.d; 0,21 kgN-NH
4

+/m3.d e  

0,025 kgP-PO
4

-3/m3.d, na 2ª fase, mantendo-se, 

portanto dentro de faixas bem semelhantes. De-

ve-se ressaltar que tais valores são próximos aos 

utilizados por diversos autores em trabalhos se-

melhantes (ADAV et al., 2008; FILALI et al., 2012; 

GUIMARÃES, 2017; JESUS, 2016; LI, J. et al., 2007; 

SCHWARZENBECK et al., 2004; WAGNER e DA 

COSTA, 2013). 

3.2 Monitoramento das variáveis operacionais

A biomassa presente no reator manteve-se den-

tro de valores típicos para processos biológicos 

em suas variáveis pH e temperatura durante 

todo o período do estudo, sendo que foi possível 

operar o processo com pH em torno de 7,1±0,3 e 

temperatura de 21,2±2,8 °C na 1ª fase, e com pH 

de 6,9±0,3 e temperatura de 22,3±2,4 °C na 2ª 

fase. Os valores de OD mantiveram-se estáveis 

das duas fases, situando-se em torno de 80% 

da saturação, gerando uma velocidade superfi-

cial ascensional em torno de 1,7 cm/s conforme 

mencionado anteriormente, com algumas va-

riações aleatórias em função do funcionamen-

to do compressor, dessa forma, atendendo-se 

ao impositivo do favorecimento de altas forças 

hidrodinâmicas de cisalhamento fundamentais 

na formação de grânulos (ADAV et al., 2009; DE 

KREUK et al., 2005). O tempo de detenção hi-

dráulica (TDH) observado na primeira fase do es-

tudo foi de 7,2±1,1 h e para a segunda fase, de 

7,9±0,0,9 h, próximos das 6 h recomendados por 

Beun e colaboradores (BEUN et al., 1999) para 

seleção de biomassa com alta velocidade de se-

dimentação e otimização do processo de granu-

lação. Por fim, a relação A/M observada ao longo 

de todo o período de monitoramento manteve- 

se em 0,6±0,2 Kg DBO/Kg SSV.d.

Influência do parâmetro idade do lodo na operação de um reator em batelada sequencial com lodo granular aeróbio
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3.3  Aspectos da perda de sólidos no efluente 
durante o processo de granulação

Durante a primeira fase do estudo, o RBSGA foi 

mantido sem controle da idade do lodo, sendo 

que o crescimento de biomassa no interior do 

reator foi controlado unicamente pela perda de 

sólidos observada durante o descarte do efluen-

te final; já na segunda fase, com a idade do lodo 

imposta e controlada, houve a retirada diária e 

manual do lodo de excesso, levando-se em conta 

os sólidos arrastados junto com o efluente final 

para obtenção do volume de lodo a ser descar-

tado do reator. A Fig. 2 apresenta a série históri-

ca da variável SSV para o lodo do reator e para o 

efluente final e, ambas as fases do estudo.

Sem controle da Idade do Lodo Idade do Lodo controlada 

  
 

 
Figura 2 - Série histórica da variável SSV (lodo e efluente final) - 1ª Fase

Na 1ª fase de estudo, sem controle da idade do 

lodo, observa-se entre os dias 150 e 250 um de-

créscimo nos valores de SSV da biomassa, indi-

cando uma possível desintegração de grânulos, 

diferentemente do comportamento verificado 

durante a 2ª fase, com imposição e controle da 

idade do lodo, onde se percebe uma maior es-

tabilidade na concentração de SSV presente no 

reator, assim como perdas menos expressivas 

de sólidos junto ao efluente final. Pode-se es-

timar que, durante o período em que o tempo 

de sedimentação foi progressivamente diminu-

ído (20 e 15 minutos), houve um arraste médio 

para o efluente de 102±60 mg/L na 1ª fase, con-

tra 60±39 mg/L na 2ª fase e, ao atingir o regi-

me estabilizado (10 minutos), as concentrações  

médias de sólidos no efluente final foram de 

77±48 mg/L e 51±28 mg/L, respectivamente.

Ainda em relação à biomassa presente no conte-

údo do reator, na 1ª fase do estudo, sua concen-

tração era função unicamente da perda de sólidos 

pelo efluente, isto é, permitiu-se o crescimento do 

lodo tendo como único controle a própria dinâmica 

do processo, do qual resultou numa grande varia-

ção da idade do lodo (2 a 50 dias), diferentemente 

da 2ª fase onde, mediante a retirada intencional de 

lodo, fora imposta e controlada essa variável (entre 

6 e 10 dias), de forma que a concentração de sóli-

dos no reator era função dessa operação. 

Isso pode evidenciar que, para efeito da partida 

e operação do RBSGA, o controle sistemático da 

idade do lodo é relevante, podendo evitar a des-

carga de grandes quantidades de sólidos em sus-

pensão no corpo receptor, bem como reduzindo 

o período global até a estabilização do processo 

por conta da maior estabilidade conferida à bio-

massa no reator.

A Fig. 3 ilustra a série histórica da variação do 

SSV da biomassa e a idade do lodo obtida ao lon-

go do estudo.

Campos F, Bueno RF, Piveli RP, Maia FC, Nunes AC, Guimarães NR
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No que tange ao processo de granulação, é pos-

sível avaliar indiretamente sua evolução por 

meio das características de sedimentabilidade 

do lodo, as quais podem ser obtidas por meio 

de ensaio de IVL (METCAL & EDDY, 2005); con-

tudo, em se tratando de lodo granular, o ensaio 

tradicional normatizado em 30 minutos pode 

não representar de forma adequada a dinâmica 

de interação dos grânulos com o líquido em mo-

vimento, uma vez que estes sedimentam muito 

mais rápido do que a biomassa floculada. Uma 

opção para adaptar o método às condições físi-

cas da biomassa granular é a determinação do 

volume do lodo após 5, 10 e 30 minutos de se-

dimentação (SCHWARZENBECK et al., 2004). A  

Fig. 4 apresenta a série histórica das medidas de 

IVL nas duas fases do estudo.

Sem controle da Idade do Lodo Idade do Lodo controlada 

  

 Figura 3 - Série histórica da variável SSV (lodo e efluente final) - 2ª Fase

Sem controle da Idade do Lodo Idade do Lodo controlada 

  
 Figura 4 - Série histórica das medidas de IVL 5, 10 e 30

Pôde-se observar ao longo do tempo o melhor com-

portamento da sedimentabilidade da biomassa 

quando se verificou a imposição e controle da idade 

do lodo, evidenciando a progressiva seleção de par-

tículas mediante o aumento da pressão hidráulica 

traduzida pela diminuição do tempo de sedimenta-

ção. Entretanto, no que tange aos valores finais do 

estudo, a 1ª fase apresentou IVL30
 igual a 80 mL/g e 

a 2ª fase, IVL30 de 70 mL/g, isto é, valores próximos e 

classificados como “bom” (SANTOS et al., 2016). 

Tomando por base a relação IVL
30

/IVL
10

 obtida no 

período com a configuração operacional com-

pleta (ciclo com10 minutos de sedimentação), 

obtiveram-se os valores de 80% e 70%, respec-

tivamente para a 1ª e 2ª fase, ambos abaixo dos 

90% preconizados pela literatura para uma com-

pleta granulação (de KREUK, KISHIDA e LOOS-

DRECHT, 2007; LIU e TAY, 2007; SCHWARZENBE-

CK et al., 2004); ainda em relação à investigação 

da biomassa, os ensaios para determinação da 
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velocidade por meio da equação de Vesilind, 

para esse mesmo período, forneceram os valores 

médios de 6,0 m/h e 9,4 m/h, respectivamente, 

ambos considerados “médios” de acordo com 

van Haandel e Marais (1999) e bem abaixo do co-

mumente encontrado para lodo aeróbio granular 

(25 a 70 m/h) (QUIN, LIU e TAY, 2004).

Tal fato, contudo, pode não ter uma relação dire-

ta com o parâmetro idade do lodo, uma vez que 

a alteração dessa variável durante a 2ª fase do 

estudo não implicou em modificação nos valores 

obtidos para a relação IVL30
/IVL

10
, como pode ser 

demonstrado na Fig. 5.

 
Figura 5 - Relação IVL

30
/IVL

10
 e variação da idade do lodo (2ª fase)

3.4 Monitoramento do RBSGA em regime 
estabilizado

Admitindo-se o último período de operação 

em cada fase como o regime a ser mantido (ci-

clo com 10 minutos de sedimentação), as Fig. 6, 

7 e 8 ilustram as séries históricas e os box-plot  

de eficiência de cada fase para as variáveis  

DQOsolúvel, nitrogênio amoniacal e fósforo total.

Sem controle da Idade do Lodo Sem controle da Idade do Lodo 

  

Idade do Lodo controlada Idade do Lodo controlada 

 
 

 Figura 6 - Série histórica e box-plot da eficiência de remoção de DQO
sol
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Sem controle da Idade do Lodo Sem controle da Idade do Lodo 

  

Idade do Lodo controlada  Idade do Lodo controlada 

  

 Figura 7 - Série histórica e box-plot da eficiência de conversão de Amônia

Sem controle da Idade do Lodo Sem controle da Idade do Lodo 

  

Idade do Lodo controlada Idade do Lodo controlada 

 

 

 
 

Figura 8 - Série histórica e box-plot da eficiência de remoção de Fósforo total
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De acordo com a Fig. 6, pode-se verificar que 

a remoção de matéria orgânica solúvel ocorreu 

de forma satisfatória em ambas as fases, produ-

zindo um efluente final com valores médios de  

DQO
sol

 de 52±20 mgO
2
/L e 52±8 mgO

2
/L, res-

pectivamente. O mesmo comportamento foi 

observado em relação à conversão de nitrogê-

nio amoniacal, como pode ser visto na Fig. 7, 

gerando um efluente final com 9±5 mgN/L e 

6±3 mgN/L, indicando que o processo de nitrifi-

cação ocorreu em ambas as fases, independen-

temente do controle ou não da idade do lodo. 

Em relação ao fósforo, é possível notar uma 

baixa eficiência de remoção em ambas as fa-

ses do estudo como apresentado na Fig. 8, com 

valores médios no efluente final de 5±1 mgP/L 

e 5±0,5 mgP/L. Esse mau desempenho pode ser 

explicado com base na ineficiente granulação 

da biomassa, como discutido no item 3.3, uma 

vez que os organismos acumuladores de fósfo-

ro (PAO) necessitam de um ambiente anaeróbio 

para a conversão do substrato em polímeros in-

tracelulares como o polihidroxialcanatos (PHA) 

ou polihidroxibutiratos (PHB) para posterior 

uso na fase de reação no ciclo de operação e 

efetiva assimilação de fósforo; dessa forma, a 

inexistência de uma estrutura granular ofere-

cendo um ambiente interno anaeróbio, junto 

com os altos valores de OD, pode ter dificultado 

a ação desses microrganismos, prejudicando 

a absorção desse nutriente (BASSIN, 2012; de 

KREUK, 2007).

Isso posto, observa-se que, apesar das melho-

res condições proporcionadas pela imposição da 

idade do lodo para estabilidade da biomassa e 

controle da perda de sólidos com o efluente final, 

a remoção de DQO solúvel e a nitrificação ocor-

reram também satisfatoriamente sem que este 

controle tenha sido exercido para as condições 

da 1ª fase.

4 CONCLUSÕES
À luz dos resultados desta pesquisa, o controle 

da idade do lodo mediante descargas intencio-

nais da fração excedente de lodo demonstrou ser 

procedimento interessante no sentido de redu-

zir as quantidades de sólidos descarregadas no 

corpo receptor durante a partida e operação de 

reatores com lodo granular aeróbio, bem como 

para oferecer uma maior estabilidade na concen-

tração de biomassa presente no reator.

A avaliação da relação IVL30/IVL10 como indi-

cativo do processo de granulação não apresen-

tou diferenças que permitam constatar a influ-

ência do parâmetro idade do lodo na formação 

de grânulos, bem como a análise da eficiência 

do processo, em termos de remoção de matéria 

orgânica e nutrientes; também não se demons-

traram diferenças significativas que permitam 

constatar a mesma vantagem em  impor e con-

trolar tal parâmetro. 
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