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O biogás que é gerado na digestão anaeróbia da matéria orgânica é constituído principalmente 

por dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4), podendo ser aproveitado energeticamente. O 

presente trabalho teve o objetivo de avaliar o incremento na produção de biogás em reatores 

anaeróbios operando em batelada a partir da adição de lodo aeróbio. 4 reatores desenvolvidos 

em escala laboratorial foram operados com ciclos de batelada de 23 h por duas semanas. O 

reator R1 tratava apenas esgoto, o reator R2 tratava esgoto com adição de 25% de lodo, o 

reator R3 tratava esgoto com adição de 14,3% de lodo e o reator R4 tratava apenas lodo. O 

lodo e o esgoto eram coletados na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Jacuípe II em 

Feira de Santana-Ba. A avaliação de desempenho dos reatores foi realizada em termos de 

produção de biogás e qualidade do efluente gerado. Para tal, eram realizadas análises do 

afluente e do efluente dos reatores, os parâmetros monitorados foram: pH, alcalinidade, AGV, 

sulfato, Y, temperatura, DQO, SST e SSV. O reator R1 (tratou apenas esgoto) obteve a maior 

produção de gás dentre todos os reatores. O reator que tratou apenas lodo (R4) obteve o pior 

desempenho na produção de biogás. Portanto, nesta pesquisa, conclui-se que a adição de lodo 

aeróbio em reator anaeróbio de esgoto sanitário não é interesse pelos seguintes aspectos: não 

se observou um aumento na produção de biogás com adição de lodo e a adição de lodo aos 

reatores anaeróbios numa situação real requer um aumento no gasto energético de uma 

estação de tratamento para bombear esse lodo. 
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             The biogas that is generated in the anaerobic digestion of the organic matter is constituted 

mainly by carbon dioxide (CO2) and methane (CH4), and can be harnessed energetically. The 

present work had the objective of evaluating the increase in biogas production in anaerobic 

reactors operating in batch from the addition of aerobic sludge. 4 reactors developed in 

laboratory scale were operated with batch cycles of 23 h for two weeks. The reactor R1 treated 

only sewage, reactor R2 treated sewage with addition of 25% of sludge, reactor R3 treated 

sewage with addition of 14.3% of sludge and reactor R4 treated only sludge. Sludge and 

sewage were collected at the Sewage Treatment Station (ETE) Jacuípe II in Feira de Santana-

Ba. The performance evaluation of the reactors was performed in terms of biogas production 

and quality of the generated effluent. For this, analyzes of the effluent and effluent of the 

reactors were carried out, the parameters monitored were: pH, alkalinity, VFA, sulfate, Y, 

temperature, COD, SST and SSV. The reactor R1 (treated only sewage) obtained the greatest 

gas production among all the reactors. The reactor that treated only sludge (R4) had the worst 

performance in biogas production. Therefore, in this research, it is concluded that the addition 

of aerobic sludge in anaerobic sanitary sewage is not an interest in the following aspects: there 

was no increase in biogas production with addition of sludge and addition of sludge to 

anaerobic reactors in a situation requires an increase in the energy expenditure of a treatment 

plant to pump this sludge. 

             Keywords: Anaerobic Digestion. Biogas. Sludge Recirculation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A digestão anaeróbia é um processo biológico que ocorre em ambientes naturais como 

pântanos, intestino de animais, fundo de corpos d’água ou mesmo através de ações antrópicas, 

a exemplo de aterros sanitários e estações de tratamento de esgoto (ETE). A digestão 

anaeróbia gera subprodutos que causam impacto ambiental a exemplo do metano, gás 

carbônico e lodo que ainda são poluidores. 

Os reatores anaeróbios do tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) consistem numa 

unidade cujo tratamento é realizado por via anaeróbia e estão sendo amplamente utilizados no 

país para tratamento de esgoto sanitário. Estes são dotados de separador trifásico que permite 

a segregação das três fases (líquida, sólida e gasosa). A matéria orgânica carbonácea 

complexa presente no esgoto sanitário representada por proteínas, carboidratos e lipídios é 

degradada em compostos mais simples durante a digestão anaeróbia. Este processo ocorre em 

quatro etapas: hidrólise, fermentação, acidogênese e metanogênese. 

O biogás que é gerado na digestão anaeróbia da matéria orgânica é constituído por vapor 

d’água, amônia (NH3),gás sulfídrico (H2S), dióxido de carbono (CO2) e principalmente 

metano (CH4), gases que quando lançados na atmosfera contribuem para a intensificação do 

efeito estufa. O biogás é passivo de aproveitamento para uso como combustível, na geração 

de energia elétrica e/ou aquecimentos diversos. A inserção de um subproduto do tratamento 

de esgoto sanitário na cadeia produtiva é uma estratégia de sustentabilidade que alia 

conservação ambiental e desenvolvimento econômico. O aproveitamento energético do biogás 

tem como principais vantagens econômicas a disponibilidade da matéria-prima, a redução de 

custos com a energia elétrica consumida durante o tratamento de esgoto e a possibilidade de 

vender a energia excedente produzida para a companhia de energia elétrica ou para terceiros. 

A utilização do biogás gera benefícios, uma vez que representa uma alternativa energética 

renovável, ou seja, contribui para a preservação ambiental com a redução da emissão de gases 

do efeito estufa (GEE). 

No município de Feira de Santana, cerca de 60% da população é atendida com sistema 

público de esgotamento sanitário. O município possui três estações de tratamento de esgoto de 

grande porte,quais sejam:Subaé, Jacuípe I e Jacuípe II, todas possuem reatores UASB para o 

tratamento de esgoto sanitário. Na estação de tratamento Jacuípe II existem reatores UASB 
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seguidos de uma unidade de tratamento aeróbio, constituído por um sistema de lodos ativados 

com aeração prolongada. A associação do tratamento anaeróbio ao aeróbio é realizada para 

ampliar a eficácia do sistema de tratamento, visto que o efluente do UASB não apresenta 

características que permitam sua disposição final. O lodo gerado no tratamento aeróbio possui 

matéria orgânica remanescente que pode ser degradada por via anaeróbia. Sendo assim, torna-

se importante o estudo da produção de biogás em reatores anaeróbios tratando esgoto sanitário 

com e sem adição de lodo aeróbio nestes. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a diferença do desempenho na produção de biogás e eficiência do tratamento em 

reatores anaeróbios em batelada que operam com e sem a adição de lodo aeróbio ao esgoto 

sanitário bruto. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Quantificar a produção de biogás gerado nos diferentes reatores; 

2. Comparar a produção de metano medida e a produção de metano estimada em função 

da DQO removida; 

3. Avaliar a influência da adição de lodo aeróbio na eficiência do tratamento no reator 

anaeróbio; 

4. Analisar o coeficiente de rendimento celular para as diferentes configurações 

operacionais nos reatores; 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

O tratamento de esgoto sanitário tem por objetivo tornar a água apropriada ao lançamento em 

corpos hídricos para posteriormente ser captada e utilizada. No tratamento do esgoto sanitário 

por processo anaeróbio gera-se efluente de melhor qualidade para lançamento em corpos 

hídricos, porém, gera-se GEE muito prejudicial para o ambiente, dentre eles o metano (CH4) 

gás esse que pode ser aproveitado para gerar energia elétrica a ser utilizada no funcionamento 

da própria ETE. Para Godoy (2010) a necessidade de tratamento e disposição adequada do 

esgoto sanitário e demais resíduos gerados com o tratamento é reconhecida, mas por falta de 

recursos, essas ações costumam ser postergadas, provocando a degradação do meio ambiente 

e dificultando o aproveitamento do gás metano para uso energético racional. Esta é uma 

situação bastante comum nas estações de tratamento que priorizam o tratamento da fase 

líquida do esgoto, ficando o gerenciamento de subprodutos, biogás, por exemplo, em segundo 

plano. A prática geralmente mais utilizada no país para descarte do biogás é a liberação para a 

atmosfera e,em alguns casos,sua queima. 

O tipo de tratamento empregado depende das características dos esgotos, dos custos 

envolvidos, da área disponível para implantação da ETE, do clima local e do corpo receptor, 

podendo ser o tratamento físico, químico e/ou biológico. São considerados como processos 

biológicos de tratamento, os processos que dependem da ação de microrganismos presentes 

nos esgotos. Os fenômenos inerentes à respiração e à alimentação são predominantes na 

transformação dos componentes complexos em compostos simples, tais como: sais, minerais, 

gás carbônico e outros. Os microrganismos, geralmente as bactérias, degradam a matéria 

orgânica por via aeróbia, na presença de oxigênio ou por via anaeróbia, sem a presença de 

oxigênio. Os reatores UASB são um exemplo de tecnologia cujo tratamento ocorre em 

condições anaeróbias. Constituem um sistema compacto, caracterizado pela baixa produção 

de lodo e baixo consumo de energia. A grande vantagem do reator UASB é tratar esgotos 

sanitários por via anaeróbia em alta taxa, ou seja, com baixos tempos de detenção hidráulica 

(TDH), mas com elevados tempos de retenção de sólidos (TRS), bem como possibilitar a 

geração do subproduto biogás, que possui elevado conteúdo de metano (SOUZA, 2010). 
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3.2 DIGESTÃO ANAERÓBIA 

 

A digestão anaeróbia ocorre pela interação de grupos de microrganismos através de processos 

metabólicos complexos que ocorrem em fases sequenciais. Na digestão destacam-se, quatro 

grupos de bactérias: i) hidrolíticas, ii) acidogênicas, iii) acetogênicas e iv) metanogênicas. A 

Figura 1 apresenta um esquema das fases da digestão anaeróbia. 

Figura 1 - Fases da digestão anaeróbia 

 

                                  Fonte: Adaptado de Lettinga (1996) 

 

As bactérias fermentativas hidrolíticas degradam a matéria orgânica (lipídios, carboidratos e 

proteínas) em compostos mais simples (açúcares, aminoácidos e ácidos graxos). A ação das 

bactérias hidrolíticas ocorre através da liberação de exoenzimas, uma vez que estas não são 

capazes de assimilar a matéria orgânica complexa. As bactérias fermentativas acidogênicas 
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fermentam os produtos solúveis gerados na hidrólise, e produzem compostos mais simples, a 

exemplo de ácidos orgânicos (ácido acético, propiônico e butírico), alcoóis (etanol), cetonas 

(acetona), dióxido de carbono e hidrogênio, além de novas células (CHERNICHARO, 1997). 

A função precípua das bactérias acetogênicas na digestão anaeróbia é a produção de 

acetato,CO2 e H2, substratos que são metabolizados pelas Archaeas metanogênicas. Dois 

grupos distintos de acetogênicas podem ser observados, baseados em seu metabolismo. O 

primeiro grupo é de bactérias acetogênicas produtoras de hidrogênio obrigatórias, também 

chamadas de acetogênicas redutoras de prótons, que produzem ácido acético, CO2 e H2 a 

partir de uma grande variedade de substratos, dentre eles: ácidos graxos intermediários 

(propionato e butirato), álcoois ou outros ácidos orgânicos maiores (valerato, isovalerato, 

palmitato). O segundo grupo de bactérias acetogênicas são as homoacetogênicas, que são 

estritamente anaeróbias, catalisando a formação de acetato a partir de CO2 e H2 (ABREU, 

2007). 

A etapa final do processo de digestão anaeróbia de compostos orgânicos em metano e dióxido 

de carbono é efetuada por um grupo de microrganismos denominados Archaeas 

metanogênicas. Estes microrganismos utilizam somente um número limitado de substratos, 

compreendendo ácido acético, hidrogênio/dióxido de carbono, ácido fórmico, metanol, 

metilaminas e monóxido de carbono. Fisiologicamente, as Archaeas metanogênicas 

subdividem-se em dois grupos distintos: i) metanogênicas acetoclásticas que usam acetato 

como fonte de carbono e energia, produzindo gás carbônico e metano, normalmente são os 

microorganismos predominantes na digestão anaeróbia. São responsáveis por cerca de 60 a 

70% de toda a produção de metano, a partir do grupo metil do ácido acético. ii) 

metanogênicas hidrogenotróficas que utilizam o gás carbônico como fonte de carbono e 

aceptor final de elétrons, e o hidrogênio como fonte de energia (o hidrogênio funciona como 

um agente redutor). Nessas circunstâncias, parte do gás carbônico reage com o hidrogênio 

para produzir metano (CHERNICHARO, 1997). 

Além das quatro etapas necessárias à formação do metano, o processo de digestão anaeróbia 

pode incluir ainda, a fase de redução de sulfatos e formação de sulfetos ou, simplesmente 

sulfetogênese. A predominância dessa fase depende essencialmente da composição química 

do substrato (presença de sulfato) e das condições operacionais do reator. A produção de 

sulfetos é um processo no qual o sulfato e outros compostos a base de enxofre são utilizados 

como aceptores de elétrons, durante a oxidação de compostos orgânicos. Justamente a 
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capacidade de utilizar acetato e hidrogênio torna as bactérias redutoras de sulfato 

competidoras por substratos comuns aos das metanogênicas (CHERNICHARO, 1997). Sarti e 

Zaiat (2011) testaram a redução biológica de sulfato em um reator anaeróbio de 14 litros 

operando em batelada seqüencial. O reator que foi construído em escala laboratorial era 

alimentado a cada 48 h com água residuária industrial, o estudo foi desenvolvido em cinco 

períodos, em cada período elevava-se a carga de sulfato afluente aos reatores, as cargas foram 

de 0,25, 0,5, 1, 2 e 3 gSO
2-

4 /L. Os autores verificaram uma diminuição no pH do efluente de 

6,8 para 6,2 do período I para o período IV e de 6,2 para 5,9 no período V, o que indica que o 

H2S não dissociado foi a espécie enxofre predominante. A produção de metano diminui 

quando as concentrações de sulfato foram maiores que 2.0 gSO
2-

4 /L, demonstrando que o 

H2S exerceu um efeito inibidor maior sobre os organismos metanogênicos do que nos 

organismos sulfetogênicos. 

 

3.2.1 Requisitos Ambientais 

 

Alguns fatores ambientais podem afetara digestão anaeróbia, inibindo ou limitando a 

atividade dos microrganismos. Os principais são a temperatura, a alcalinidade, os nutrientes e 

o pH. 

A temperatura é uma importante variável ambiental que pode afetar fortemente o desempenho 

de reatores anaeróbios (DONOSO-BRAVO, 2013), pois, esta é um dos principais fatores que 

atuam na seleção das espécies envolvidas na digestão. Os microrganismos não possuem meios 

de controlar sua temperatura interna, e dessa forma, a temperatura no interior da célula é 

determinada pela temperatura ambiente externa. Três faixas de temperatura podem ser 

associadas ao crescimento microbiano na maioria dos processos biológicos (CHERNICHARO, 

1997): 

Faixa psicrófila: entre 4 e 15°C; 

Faixa mesófila: entre 20 e 40°C; 

Faixa termófila: entre 45 e 70°C, e acima 

Prado et al (2010) em seu estudo sobre a variação da concentração de metano do biogás 

produzido a partir das águas residuárias de café, por tratamento anaeróbio, em reator UASB, 



21 

 

 

em escala laboratorial verificaram que as variáveis que mais influenciaram a variação das 

concentrações de metano no biogás produzido foram a temperatura, o pH, a acidez e a 

concentração dos compostos fenólicos presentes. As maiores concentrações de metano no 

biogás foram verificadas nos períodos em que o pH estava mais próximo do valor neutro 

(7,00). 

Kayranli e Ugurlu (2011) avaliaram o efeito da temperatura em reatores anaeróbios em 

batelada com esgoto doméstico real e esgoto sintético simulando esgoto doméstico. Ao 

testarem diferentes cargas orgânicas, diferentes TDHs e diferentes temperaturas os autores 

observaram uma diminuição na eficiência de remoção de DQO e na produção de metano com 

a redução da temperatura e do TDH. Deepanraj et al (2015) avaliaram a produção de biogás 

de resíduos alimentares em um reator em batelada em escala laboratorial de 2 litros operando 

em diferentes temperaturas (30, 40, 50 e 60°C) com TDH de 30 dias, com uma concentração 

de sólidos totais (ST) de 7,5% e pH 7.Os resultados dos experimentos indicam que o reator 

operando a 50ºC alcançou produção acumulativa máxima de 7556 mL com melhor eficiência 

de biodegradação comparado aos demais reatores. Divergindo de outros autores, Deepanraj et 

al (2015) concluíram que em condições termófilicas (50-60°C) a produção de biogás foi mais 

eficaz que em condições mesófilicas. Ndegwa et al (2008) ao avaliarem a influência da 

temperatura no desempenho de reatores anaeróbios em batelada seqüencial não observaram 

diferenças significativas na produção de biogás ao tratarem resíduos de suinocultura a 20 e 

35°C. 

Os processos metanogênicos dependem de faixas específicas de pH para se manterem 

estáveis, de modo que o desequilíbrio entre a produção e o consumo de ácidos orgânicos, 

levam ao seu acúmulo no sistema e à queda do pH. Assim, a alcalinidade presente no meio 

exerce importante função ao atuar como agente tamponador dos ácidos produzidos pela 

acidogênese e mantendo o pH próximo da faixa neutra, ideal para a metanogênese (GODOI, 

2014). Um aumento na concentração de ácidos graxos voláteis (AGV) ou o decréscimo da 

concentração de alcalinidade de carbonato é a primeira indicação prática mensurável que um 

sistema de tratamento anaeróbio está em estado de estresse, ou seja a digestão não ocorre 

plenamente (LAHAV e MORGAN, 2004). 
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3.3 CINÉTICA DO CRESCIMENTO BACTERIANO 

 

Os microrganismos que atuam no tratamento biológico representam a biomassa, que em 

termos de sua viabilidade subdivide-se em: biomassa ativa e resíduo inerte. A biomassa ativa 

é aquela responsável pela degradação biológica da matéria. Já o resíduo inerte é formado 

através do decaimento da biomassa envolvida no tratamento. Esse decaimento pode se dá por 

diversos mecanismos, os quais incluem o metabolismo endógeno, morte, predação e outros 

(VON SPERLING, 1996). O crescimento padrão de microrganismos baseado no número de 

células tem 4 fases bem distintas, a Figura 2 mostra a curva que representa o crescimento 

bacteriano para um sistema em batelada (METCALF e EDDY, 2003).  

 

Figura 2 - Perfil de crescimento bacteriano 

 

                       Fonte: Metcalf e Eddy (2003) 

• 1ª Fase – Retardo ou adaptação – é um período de aclimatação das bactérias ao novo 

substrato fornecido, para que possa iniciar o processo de divisão.  

• 2ª Fase – Crescimento logarítmico – ocorre a divisão das células a uma taxa determinada 

pelo seu tempo de geração e sua habilidade ao processo de digestão do substrato.  

• 3ª Fase – Estacionária – a população permanece inalterada e ocorre por duas razões: houve o 

esgotamento do substrato ou nutriente necessário ao seu crescimento, ou a mortalidade é igual 

ao crescimento de novas células.  
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• 4ª Fase - Declínio ou mortandade – a disponibilidade de substrato ou nutriente no meio é 

escassa. A taxa de morte bacteriana excede a produção de novas células. Prevalecem as 

características da respiração endógena, situação em que as bactérias são forçadas a utilizar o 

seu próprio protoplasma celular como fonte de alimento. Em alguns casos essa fase pode se 

comportar como o inverso da fase de crescimento logarítmico. 

A fase de maior interesse e importância no perfil do crescimento microbiano é a fase do 

crescimento logarítmico, pelo fato da taxa de degradação da matéria orgânica em processos de 

tratamento biológico de resíduos orgânicos ser função do número de microrganismos 

presentes. A fase de menor interesse para este tipo de tratamento é a fase de adaptação ou 

―lag‖, devido à taxa de crescimento ser nula. 

Embora o crescimento de microrganismos constitua um processo complexo, associado 

diretamente aos requisitos ambientais necessários ao crescimento, usualmente é possível 

descrevê-lo, ainda que de forma aproximada, através de modelos matemáticos relativamente 

simples. A teoria do crescimento biológico se baseia nas seguintes relações fundamentais 

(CHERNICHARO, 1997): 

 Taxa de crescimento; 

 Coeficiente de produção celular; 

 Relação entre concentração de substrato e taxa de crescimento. 

 Crescimento bruto específico 

A taxa de crescimento logarítmica pode ser utilizada para descrever o crescimento bacteriano 

em sistemas de batelada, sendo que nessa fase a taxa de crescimento é proporcional ao 

incremento da massa bacteriana. 

A velocidade instantânea de crescimento de microrganismos pode ser expressa a partir da 

Equação 1: 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇. 𝑋       (1) 

Em que: 

dX/dt: Taxa de geração de microrganismos (mg.L
-1

.d
-1

); 
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μ: Taxa de crescimento específico (d
-1

); 

X: Concentração de microrganismos no instante t (mg.L
-1

); 

t: Tempo total em dia (d); 

A relação entre a taxa de crescimento de microrganismos e o efeito do substrato limitante 

pode ser expressa através da Equação 2, de Monod: 

𝜇 = 𝜇𝑚á𝑥 .
𝑆

𝐾𝑆+𝑆
         (2) 

Em que: 

μmáx: Taxa máxima de crescimento específico (d
-1

). 

S: Concentração do substrato limitante (mg.L
-1

); 

KS: Constante de saturação, ou concentração do substrato, para o qual μ= 0,5.μmáx (mg.L
-1

); 

No início do processo de digestão, as concentrações do substrato ainda são elevadas e pode-se 

considerar que não há mudança significativa da taxa de remoção global. À medida que o 

substrato começa a ser consumido, a taxa de reação (utilização do substrato) tende a 

decrescer, quando a concentração do substrato tende a um valor mínimo (taxa de utilização do 

substrato aumentando no decorrer do tempo), a taxa de utilização passa a ser limitada pela 

pouca disponibilidade de substrato no meio. A constante KS representa o valor da concentração 

de substrato para o qual a taxa de crescimento é metade da taxa de crescimento máxima (μ= 

0,5.μmáx), representando a não afinidade dos microrganismos por determinado tipo de 

substrato. A Equação 3 relaciona o crescimento bacteriano e a utilização de substrato. 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇𝑚á𝑥 .

𝑆

𝐾𝑆+𝑆
. 𝑋        (3) 
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Quanto maior o valor de kS, menor será a afinidade da biomassa pelo substrato e, deste modo, 

menor a taxa de crescimento específico μ, conforme mostra a Equação 3. E ainda, através da 

Figura 3, pode-se verificar que afinidade pelo substrato ao se analisar que a velocidade 

específica de crescimento para populações de bactérias redutoras de sulfato é maior que para 

àquelas produtoras de metano, quando o substrato é acetato, devido aos baixos valores de kS 

para o primeiro grupo de bactérias. 

Figura 3 - Diferentes taxas de crescimento microbiano e seus respectivos valores de Ks, para 

bactérias redutoras de sulfato e metanogênica 

 

Fonte: Adaptado de Chernicharo (1997) 

O substrato limitante, representado por S, é aquele em que sua redução implicará num 

decréscimo da taxa de crescimento. No caso de aumento na concentração de substrato, a taxa 

de crescimento aumenta, mas até uma taxa de crescimento máxima, caso S continue a 

aumentar, chegará a um ponto em que ele passará a supersaturar o meio, a partir daí, S deixa 

de ser um fator limitante e provavelmente outro nutriente passará a controlar o crescimento, 

tornando-se o novo fator limitante. Tal fato explica o significado de μmáx. 

Quando o valor da concentração do substrato é muito maior que o valor de kS, ou seja, S>>kS, 

kS pode ser desprezado no denominador da Equação 3, logo,μ= constante = μmáx . 

A concentração de microrganismos em um determinado intervalo de tempo pode ser obtida 

através da Equação 4, que é o resultado da integração da Equação 1: 

𝑙𝑛
𝑋

𝑋𝑜
= 𝜇. (𝑡2 − 𝑡1)      (4) 

Ou, considerando-se t1=0 e t2= t, tem-se:  

𝑋 = 𝑋𝑜𝑒
𝜇 .𝑡

       (5) 
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Em que: 

Xo: Concentração inicial de microrganismos (mg.L
-1

); 

e: Base do logaritmo natural, equivalente a aproximadamente 2,7182. 

Conclui-se a partir da Equação 5 que o crescimento microbiano varia exponencialmente com 

o tempo, tal comportamento pode ser representado pela Figura 4. 

Figura 4 - Taxa de crescimento específico em função do substrato limitante 

 

Fonte: Metcalf e Eddy(2003) 

Quando os microrganismos se encontram na fase de crescimento exponencial, pode-se 

considerar que μ= constante = μmáx, logo, a Equação 5pode ser reescrita: 

𝑋 = 𝑋𝑜𝑒
𝜇𝑚 á𝑥 .𝑡

      (6) 

Em que: 

μmáx: Taxa máxima de crescimento específico (d
-1

). 

 Decaimento bacteriano 

Após a fase de crescimento estacionário, pode ocorrer um decréscimo no número de 

microrganismos, isto em decorrência do metabolismo endógeno (respiração endógena) ou 

outros fatores, como predação e morte bacteriana. A taxa de decréscimo bacteriano pode ser 

expressa através da Equação 7. 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝐾𝑑 . 𝑋          (7) 

Em que: 

Kd: Coeficiente de decaimento celular ou de respiração endógena (d
-1

). 
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 Crescimento líquido 

Ao se levar em consideração a redução de microrganismos, o crescimento bacteriano passa a 

ser expresso pela Equação 8 e é quantificada pela diferença entre a taxa de crescimento e a 

taxa de decaimento. 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇𝑚á𝑥 .

𝑆

𝐾𝑆+𝑆
. 𝑋 − 𝐾𝑑 .𝑋       (8) 

Quando a concentração de substrato no meio é reduzida para um valor mínimo, a própria 

biomassa sujeita ao decaimento bacteriano funciona como fonte de nutrientes para novas 

células, ou seja, a biomassa resultante do processo de decaimento celular (biomassa morta) é 

biodegradável e pode funcionar como fonte de material orgânico para o metabolismo de novas 

células. Pois, caso este fato não ocorresse, a massa de microrganismos deixaria de existir no 

sistema de tratamento. 
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3.4 REATORES ANAERÓBIOS DE FLUXO ASCENDENTE (UASB) 

 

No reator UASB o esgoto a ser tratado é introduzido e distribuído pelo fundo do reator, 

fluindo em sentido ascendente através de uma manta de lodo composta de grânulos ou 

partículas formadas biologicamente. A manta de lodo é a zona onde ocorre a digestão de fato. 

O tratamento ocorre quando o esgoto entra em contato com os grânulos de microrganismos. 

Os gases produzidos sob condições anaeróbias (principalmente metano e dióxido de carbono) 

provocam a circulação interna, o que ajuda na formação e manutenção dos grânulos 

biológicos. Parte do gás produzido na manta de lodo fica aderida aos grânulos biológicos. 

Esses grânulos ao fluírem para a superfície atingem a parte inferior do defletor de gases, 

provocando o desprendimento dessas bolhas de gás dos grânulos. A fase gasosa é coletada nas 

câmaras de coleta de gás localizada no topo do reator. O defletor de gases funciona como uma 

barreira que impede a ascensão da fase sólida, que retorna para a manta de lodo, na parte 

inferior do reator, chamado de leito de lodo, onde se acumula o lodo já digerido. Para manter 

a cobertura de lodo em suspensão, a velocidade de fluxo ascendente deve estar na faixa de 

0,6-0,9 m / h (METCALF & EDDY, 1991). A Figura 5 apresenta o esquema de um reator 

UASB. 

Figura 5 - Esquema de um reator UASB 

 

Fonte: Chernicharo (1997) 
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O principal objetivo do separador de fases é a manutenção do lodo anaeróbio dentro do reator, 

possibilitando que o sistema seja operado com elevados tempos de retenção de sólidos (idade 

do lodo elevada). O que só é possível, inicialmente, através da separação do gás contido na 

mistura líquida, proporcionando como consequência, a manutenção de condições ótimas de 

sedimentação no compartimento de decantação. Uma vez que a efetiva remoção do gás é 

alcançada, o lodo pode ser separado da massa líquida, no compartimento de decantação. 

Digestores anaeróbios de alta taxa despertam grande interesse devido a sua alta capacidade de 

carga e baixa produção de lodo. Entre eles, o reator UASB tem sido mais amplamente 

utilizado. Contudo, há ainda questões não resolvidas que inibem a utilização generalizada 

desta tecnologia em países com flutuações de temperatura, como em regiões subtropicais 

(CHONG et al,2012). 

Dois importantes aspectos operacionais são fundamentais para o bom funcionamento de um 

reator UASB, a idade do lodo e o tempo de detenção hidráulica. A idade do lodo ou tempo de 

residência celular é o período em que a biomassa permanece no reator, uma peculiaridade dos 

processos anaeróbios de alta taxa é a sua capacidade de reter grande quantidade de biomassa 

no sistema, aspecto que favorece a reprodução das células bacterianas responsáveis pela 

degradação da matéria orgânica. O tempo de detenção hidráulica (TDH) corresponde ao 

período em que a fase líquida do efluente permanece no reator. 

Rizvi et al (2014) testaram o desempenho de dois reatores UASB alimentados com esgoto 

bruto proveniente de uma indústria de laticínios e esterco de vaca, utilizando diferentes 

tempos de detenção hidráulica, idade do lodo e temperatura. O desempenho de ambos os 

reatores melhorou com o aumento da temperatura e da idade do lodo. Em condições 

psicrofílicas (17°C) e idade do lodo de 60 dias, a eficiência de remoção de DQO e da DBO foi 

de 57-62% e 61-66%, respectivamente. Quando o esgoto foi tratado a 30 °C e idade do lodo 

de 150 dias, a eficiência de remoção de DQO e DBO passou a ser de 79-81% e 77-83%, 

respectivamente. Para avaliar a influência do tempo de detenção hidráulica, os reatores 

operaram com TDH de 3, 6, 9 e 12h a temperatura de 20°C. A eficiência de remoção de DQO 

foi de 73-70% com 3h de TDH. Com 12h de TDH a eficiência de remoção de DQO foi de 84-

80%. Apesar do aumento na eficiência, houve um decréscimo gradual na taxa de remoção 

quando se aumentou o tempo de detenção hidráulica. A permanência do esgoto no reator por 

períodos elevados não significa necessariamente uma maior remoção de matéria orgânica. 

Ensaios-piloto desenvolvidos na Jordânia por Halalsheh et al em 2005 em reator UASB 
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operando com TDH de 24h para o tratamento de esgoto doméstico com DQO média afluente 

de 1.500 mg/L resultaram em uma eficiência de remoção de 50-64% da DQO total.Kayranli e 

Ugurlu (2011) verificaram que a maior parte da DQO foi removida nas 3 horas iniciais em um 

reator anaeróbio em batelada seqüencial operando com TDH de 25 h. 

 

3.5 SUBPRODUTOS DO TRATAMENTO DE ESGOTO 

 

O biogás e o lodo são subprodutos que estão concomitantemente presentes no processo 

anaeróbio de tratamento de águas residuárias e cujo tratamento e disposição final exigem 

cuidado por serem potenciais poluentes. Quando são empregadas técnicas adequadas, eles 

podem ser reutilizados na própria estação de tratamento ou em outras atividades de produção, 

passando a constituir a matéria-prima de um ciclo produtivo. 

 

3.5.1 Lodo 

 

Em princípio, todos os processos de tratamento biológico geram lodo. Este lodo é a própria 

biomassa que cresceu à custa dos alimentos presentes no esgoto afluente (ANDREOLI et al, 

2001).A descarga do lodo excedente da unidade de tratamento tem duas funções: assegurar a 

qualidade do efluente tratado e promover a renovação celular. Assim, a frequência de 

descarga de lodo representa um parâmetro operacional importante para reatores UASB 

(BARROS et al, 2015). 

Guimarães et al (2003) estudaram um sistema composto por UASB seguido de RSB (Reator 

Sequencial em Batelada) com circulação do lodo de excesso do RSB para o UASB. O esgoto 

doméstico bruto possuía DQO média de 587 mg.L
-
¹, e foi tratado a uma temperatura média de 

25°C. O reator UASB foi operado com TDH de 4 h, com uma taxa de carga concomitante de 

3.8 kg.DQO m
-3

 d
-1

, enquanto o RBS foi operado com tempo de aeração de 1 h e de 

estabilização de 0,5 h. Com idades do lodo de 9, 11 e 15 dias, o sistema global alcançou 

eficiência de remoção de DQO total e SST de 92% e 98%, respectivamente, 

independentemente da idade do lodo do RSB. O tratamento anaeróbio, ou seja, o tanque de 

armazenamento + reator UASB, contribuiu para a remoção da DQO total e SST em 82% e 

83%, respectivamente. O lodo formado no RSB foi caracterizado como um lodo de boa 
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sedimentabilidade com valores de índice de volume de lodo inferiores a 80 mL.gTSS
-1

. 

Indicando assim, que o pré-tratamento anaeróbio não tem efeitos negativos sobre as 

propriedades de sedimentação do lodo aeróbio. 

Pontes e Chernicharo (2009) avaliaram as características da biomassa de reatores UASB 

operando com e sem retorno de lodo aeróbio produzido em filtros biológicos percoladores, e 

observaram que a atividade metanogênica específica média do lodo do UASB em escala 

piloto foi de 0,4 e 0,5 gDQO-CH4.gSVT
-1

.d
-1

, para as fases sem e com retorno de lodo, 

respectivamente. Os resultados obtidos indicaram que não houve impacto negativo do lodo 

aeróbio sobre a atividade do lodo no reator UASB. Fato que se deve, provavelmente, à alta 

taxa de diluição do lodo aeróbio ao ser incorporado ao esgoto afluente no reator UASB (0,5 

L.h
-1 

de lodo aeróbio para 74 L.h
-1 

 de esgoto doméstico). Observaram, inclusive, que ocorreu 

uma aparente melhoria da atividade do lodo durante a fase com retorno de lodo, embora essa 

melhoria não tenha sido estatisticamente significativa. 

Tomei et al (2011) avaliaram o desempenho da digestão anaeróbia seguida da digestão 

aeróbia testando as características do lodo digerido em termos de sólidos voláteis (SV), DQO, 

redução de nitrogênio e produção de biogás. Foram obtidas eficiências de remoção de SV de 

32% na fase anaeróbia e 17% na fase aeróbia. A eficiência de remoção da DQO foi de 29% e 

21% nas fases anaeróbia e aeróbia respectivamente. A comparação entre os padrões de DQO e 

SV mostra uma menor eficiência de remoção de DQO na fase anaeróbia em relação aos SV. A 

situação oposta ocorreu na fase aeróbia, em que a eficiência de remoção de DQO total foi 

maior do que para a remoção de SV. Fato que poderia ser explicado considerando o papel de 

DQO solúvel. A DQO total consiste em uma fração particulada (SV) e uma fração solúvel, na 

fase anaeróbia há produção DQO solúvel líquido devido à hidrólise da matéria particulada, 

que pode ser responsável pelo aumento de DQO solúvel no efluente tornando a eficiência de 

remoção DQO menor. A DQO solúvel produzida na fase anaeróbia é parcialmente removida 

na fase aeróbia subsequente resultando assim em uma maior remoção de DQO total quando 

comparado a remoção de SV. 
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3.5.2 Biogás 

 

O biogás é composto por dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4) em maior proporção, mas 

é constituído também de vapor d’água, amônia, sulfeto de hidrogênio e outros gases. A 

concentração de vários gases no biogás irá depender da composição do esgoto a ser tratado, 

das condições de decomposição, do tempo de detenção no digestor hidráulico, entre outros 

fatores (VARNERO et al, 2012). A produção de metano no reator UASB é função da DQO e 

da temperatura operacional no reator (BORGES et al, 2009). As bactérias anaeróbias realizam 

a digestão na faixa de pH que varia de 5,0 a 7,4 (CAMPOS et al, 2006). É sabido que baixas 

temperaturas, inferiores a 10°C, representam um aspecto negativo para a atividade microbiana 

no interior do reator, além disso, em baixas temperaturas as concentrações de metano 

dissolvido no efluente aumentam (WASALA et al, 2011). Tornando-se uma dificuldade 

quando se pretende aproveitar o biogás gerado no tratamento. 

A adição de pequenas quantidades de lodo aeróbio à biomassa anaeróbia leva a um aumento 

da atividade metanogênica específica (BUNTNER et al, 2014). A atividade metanogênica 

específica pode ser definida como a capacidade máxima de produção de metano por um 

consórcio de microrganismos anaeróbios, realizada em condições controladas de laboratório, 

para viabilizar a atividade bioquímica máxima de conversão de substratos orgânicos a metano 

(CHERNICHARO, 1997). 

Ratanatamskul e Saleart (2016) testaram o efeito da taxa de recirculação de lodo no 

desempenho de um protótipo de digestor anaeróbio. Os autores obtiveram uma maior 

produção de biogás quando a taxa de recirculação de lodo foi de 50% com 24 m³/d enquanto 

que a uma taxa de recirculação de 100% foi de 22,5 m³/d de biogás. Porém com a taxa de 

recirculação de lodo de 100% o conteúdo de metano foi 60,9% e com a taxa de 50% obteve-se 

um biogás com 54,1% de metano. 

Tomei et al (2011) observaram que depois de uma curta fase de adaptação (cerca de 10 dias), 

houve um aumento na produção de biogás. A produção específica média de biogás foi de 0,84 

± 0,09 m³/(kg / SV removido), um valor que se encontra dentro do intervalo de 0.19-1.6 m
3
 

/(kg /SV removido) relatado na literatura para a digestão mesofílica de lodo de esgoto.A idade 

do lodo de 15 dias adotada nesses experimentos foi suficiente para se obter uma produção 

satisfatória de biogás que sugere um desempenho aceitável do processo de digestão anaeróbia. 
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4  METODOLOGIA 

 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa por expressar 

numericamente as variáveis que influenciaram nos resultados e consistiu na operação de 

quatro reatores anaeróbios em escala laboratorial por um período de duas semanas.  

A coleta do lodo aeróbio e do esgoto sanitário bruto utilizado na pesquisa foi realizada na 

Estação de Tratamento de Esgotos Jacuípe II localizada no município de Feira de Santana – 

BA. O lodo aeróbio foi coletado do decantador secundário do sistema de lodos ativados e o 

esgoto sanitário bruto foi coletado do reator UASB. A montagem, a operação e as análises 

laboratoriais do afluente/efluente dos reatores foram realizadas no Laboratório de Saneamento 

Ambiental da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

O inóculo foi coletado no reator UASB e caracterizado em termos de DQO, pH, ácidos graxos 

voláteis, alcalinidade, sólidos suspensos totais e voláteis antes de ser colocado nos reatores, 

conforme informações na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características do inóculo 

Parâmetro Unidade Inóculo 

Alcalinidade Total mgCaCO3/L 875 

Ácidos Graxos Voláteis mgCH3COOH/L 986 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 56.500 

Sólidos Suspensos Voláteis mg/L 34.825 

pH _ 7 

DQO mgO2/L 26.371 

                                       Fonte: Autoria própria 

Os reatores foram alimentados em ciclos de batelada de 23h, durante duas semanas. O volume 

e o tipo de substrato utilizados em cada reator são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2–Volumes e porcentagem dos substratos introduzidos nos reatores R1, R2, R3 e R4. 

Reator Volume de Substrato (L) Lodo aeróbio (%) 

 Esgoto Sanitário Lodo Aeróbio  

R1 1,5 0 0,0 

R2 1,5 0,5 25 

R3 1,5 0,25 14,3 

R4 0 1,5 100 

                                   Fonte: Autoria própria 

O experimento foi montado com a seguinte configuração: quatro conjuntos constituídos de 

um reator anaeróbio (garrafa de 4L) com descarga do biogás em reservatório invertido 

(garrafa de 1,0 L) com hidróxido de sódio (NaOH) a 15%, reservatório esse que descarregava 

o NaOH em uma proveta graduada de 1,5 L. O biogás ao passar pela solução de hidróxido de 

sódio retira a fração de gás carbônico presente e expulsa o hidróxido do mesmo para a proveta 

graduada onde o volume de hidróxido é medido. O volume medido representa, muito 

aproximadamente, o volume de metano produzido no reator. O aparato ilustrado na Figura 6 é 

do tipo frasco de Mariotte. 

Figura 6 - Aparato tipo frasco de Mariotte 

 

                           Fonte: Chernicharo(1997) 
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O reator R1 foi projetado para digestão apenas de esgoto sanitário, os reatores R2 e R3 foram 

montados para digestão de esgoto sanitário e uma determinada parcela de lodo aeróbio. E o 

reator R4 apenas para digestão do lodo aeróbio. A Figura 7 ilustra o modelo dos reatores 

utilizados na pesquisa. 

Figura 7 - Modelo do reator utilizado na pesquisa 

 

                               Fonte: Autoria própria 

 

4.1 PARTIDA DOS REATORES 

 

A partida do sistema iniciou-se com a introdução de 1,0 litro de lodo anaeróbio em cada um 

dos4 reatores (inóculo), seguida pela introdução de 1,5 litros de esgoto sanitário bruto nos 

reatores R1, R2 e R3, bem como introdução de 0,5 e 0,25 litro de lodo aeróbio nos reatores 

R2 e R3, respectivamente, formando nestes um extrato composto de esgoto sanitário bruto e 

lodo aeróbio. E no reator R4 foi introduzido1,5 litros de lodo aeróbio. Concluídas as etapas de 

introdução do inóculo e extratos a serem digeridos nos reatores, os tubos de introdução e 
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remoção dos extratos bem como os tubos de passagem de biogás para os reservatórios de 

NaOH foram vedados com pinças. 

Com os frascos de NaOH cheios e as tubulações de entrada do biogás e de saída de NaOH 

para as provetas, vedadas com pinças e nos locais apropriados, bem como as provetas, os 

reatores anaeróbios eram agitados para misturar o esgoto bruto e o inóculo no reator R1, o 

esgoto bruto, o inóculo e o lodo aeróbio nos reatores R2 e R3 e lodo aeróbio e inóculo no 

reator R4 e em seguida os reatores foram interligados aos frascos com NaOH e retiradas as 

pinças de estrangulamento, permitindo a passagem do biogás gerado nos reatores para os 

frascos de NaOH e desses, a passagem de NaOH para a proveta graduada. A medição de 

NaOHna proveta era feito de hora em hora durante as seis primeiras horas e uma última 

leitura no final de um ciclo, ou seja, aproximadamente 23 horas. Fez-se o estrangulamento dos 

tubos de entrada do biogás e de saída de NaOH dos reservatórios, seguido do desligamento 

dos reatores anaeróbios dos reservatórios de NaOH, bem como abertura do estrangulamento 

do tubo de entrada do extrato para tratamento e remoção do extrato excedente, e fez-se a 

coleta do ―efluente‖ para avaliação de suas qualidades. 

 

4.2 OPERAÇÃO DOS REATORES 

 

Concluída a etapa de partida do sistema (o primeiro ciclo de operação) iniciava-se a operação 

regular do dia a dia. Os reservatórios de NaOH eram removidos, completados e as entradas de 

biogás e saída de NaOH estranguladas e colocados em seus respectivos lugares. 

As provetas foram esgotadas e instaladas nos seus respectivos lugares. Os tubos de saída de 

biogás foram desconectados dos frascos contendo NaOH, sendo introduzido um tubo mais 

fino para remover o extrato excedente (sobrenadante). Foram retirados1,5 L de efluente 

tratado e adição de 1,5L de esgoto sanitário bruto no reator R1 através do tubo de introdução. 

Retirados2 L de efluente tratado e adição de 1,5 L de esgoto sanitário bruto e 0,5 L de lodo 

aeróbio no reator R2 através do tubo de introdução, retirados 1,75 L de efluente tratado e 

adição de 1,5 L de esgoto sanitário bruto e 0,25 L de lodo aeróbio no reator R3 através do 

tubo de introdução e retirada de 1,5 L de efluente tratado e adição de 1,5 L de lodo aeróbio no 

reator R4 através do tubo de introdução. O efluente retirado dos reatores era armazenado em 

recipientes plásticos de 1 litro para determinação das análises descritas a seguir. Concluída a 
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alimentação dos reatores, foram vedados os tubos de introdução, os tubos de saída de biogás 

conectados aos frascos contendo NaOH e abertas as saídas de NaOH.  

Todo o processo de operação dos reatores foi feito manualmente. A retirada do efluente 

tratado foi realizada com o auxílio de uma seringa que acoplada ao tubo introduzido no canal 

de saída de biogás succionava o sobrenadante, o afluente foi adicionado com o auxílio de um 

funil. A agitação dos reatores era realizada uma vez ao dia manualmente, imediatamente após 

a alimentação. 

 

4.3 COLETA DO AFLUENTE 

 

O lodo aeróbio e esgoto sanitário bruto utilizados para alimentação dos reatores foram 

coletados três vezes na semana. Em cada coleta adquiria-se quantidade suficiente para 

alimentar os reatores por dois dias, sendo o lodo coletado no decantador secundário que 

compõe o sistema de lodos ativados e o esgoto bruto coletado na caixa de distribuição do 

reator UASB. O lodo era coletado em dois recipientes plásticos de 3 litros e o esgoto bruto em 

dois recipientes plásticos de 5 litros, cada amostra era armazenada em recipientes 

correspondentes a cada dia de alimentação. Após a coleta, o lodo e o esgoto eram 

encaminhados para o Laboratório de Saneamento, e analisados antes da alimentação dos 

reatores. O volume que restava era armazenado em congelador para conservação, e no dia 

seguinte era retirado do congelador três horas antes da alimentação para reduzir a 

temperatura, e realizadas as análises antes da alimentação dos reatores.  

 

4.4 ANÁLISES 

 

Diariamente era realizada as determinações dos parâmetros DQO, pH, sulfato, alcalinidade, 

ácidos graxos voláteis, sólidos suspensos voláteis e sólidos suspensos totais do afluente e do 

efluente dos reatores. Bem como medidas a produção de biogás nos reatores. Todas as 

análises eram realizadas em duplicata. O Quadro1 apresenta os parâmetros e as metodologias 

utilizadas.O pH e a temperatura do afluente e efluente eram medidos diariamente e 

imediatamente após a retirada da amostra. A temperatura ambiente era registrada duas vezes 

ao dia, uma no momento em que era realizada a alimentação e a outra no momento da coleta 
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das amostras dos efluentes dos reatores para análise. A medição da temperatura era realizada 

com termômetro em escala Celsius, com divisão de décimo do grau. Diariamente foram 

medidos os volumes de biogás produzido nos reatores. 

Quadro1 - Descrição dos parâmetros 

Parâmetro Unidade Método 

pH - Método eletrométrico (Método 4500-OG) 

DQO mgO2/L Espectrofotometria em refluxo fechado (Método 5220-D) 

Sólidos suspensosvoláteis mg/L Método gravimétrico(Método 2540-E) 

Sólidos suspensos totais mg/L Método gravimétrico (Método 2540-E) 

Alcalinidade mgCaCO3/L Método de Kapp 

Ácidos graxos voláteis mgCH3COOH/L Método de Kapp 

Sulfato mgSO
-2

4/L Método turbidimétrico 

Fonte: Autoria própria 

 

As análises físico-químicas foram realizadas de acordo com o ―Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater‖ (2005) e os ácidos graxos voláteis e a alcalinidade 

determinados pelo método de Kapp, descrito a seguir: 

1) Transferência de 20 mL da amostra para um béquer de 50 mL; 

2) Imersão de eletrodo de pH sempre imerso abaixo da superfície do líquido; 

3) Determinação do pH inicial da amostra; 

4) Titulação da amostra lentamente com ácido sulfúrico 0,1N até atingir o pH 5,0. Anota-se o 

volume adicionado do titulante; 

5) Continua a titulação, mais ácido é adicionado lentamente até 4,3 e anota-se o volume total 

de titulante adicionado; 

6) O último passo é repetido até o pH 4,0 ser atingido, anota-se o volume de titulante 

adicionado mais uma vez; 

7) A titulação era realizada sob agitação constante com auxílio de barra e agitador 

magnéticos. 

Calculou-se a alcalinidade e a produção de ácidos graxos voláteis a partir das seguintes 

fórmulas: 

𝐴𝑇 =
𝑉𝐴𝐶 𝑝𝐻4,3  . 50000 . 𝑁𝐴𝐶

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
         (𝟗) 
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𝐴𝐺𝑉 =
(131340 .  𝑁𝐴𝐶 .  𝑉𝐴𝐶 𝑝𝐻5 − 𝑝𝐻4 

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
−  0,061𝐴𝑇  

−  10,9                                              (𝟏𝟎) 

Em que: 

AT = alcalinidade expressa em mgCaCO3/L; 

VAC(pH4,3) = volume usado para titular a amostra do pH inicial até pH4,3 (mL); 

NAC = normalidade do ácido sulfúrico; 

Vamostra = volume da amostra (mL); 

VAC(pH5 –pH4) = volume de solução de ácido sulfúrico usado para titular de pH 5 a pH4 (mL); 

AGV = ácidos graxos voláteis expresso em mgCH3COOH/L. 

 

4.5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O desempenho de cada reator foi avaliado com base nos resultados obtidos nas análises dos 

afluentes e efluentes aos reatores, trabalhados com a estatística descritiva (média, desvio 

padrão, mínimo e máximo). O volume de NaOH deslocado para a proveta foi considerado 

como o volume de metano presente no biogás, uma vez que o biogás é constituído 

principalmente por metano (60 a 70%) e dióxido de carbono (20 a 30%), podendo-se 

desprezar a concentração dos demais gases.Fez-se a estimativa do volume de biogás 

admitindo esses valores.  

A produção de metano medida nos reatores foi comparada com a produção estimada em 

função da DQO removida. Segundo Chernicharo (1997) para cada grama de DQO removida 

são gerados 350 mL de metano nas Condições Normais de Temperatura e Pressão 

(CNTP).Para isso foram analisados diferentes cenários: no primeiro cenário fez-se a 

comparação da produção medida em laboratório com a estimativa da produção de metano sem 

efeito do lodo aeróbio,avaliação do R1. No segundo cenário fez-se a avaliação do reator R4 só 

com lodo. Um terceiro cenário fez-se a comparação da produção medida em laboratório com a 

estimativa da produção de metano dos reatores R2 e R3 sem considerar o efeito do lodo 

aeróbio adicionado aos referidos reatores. No quarto cenário fez-se a avaliação dos reatores 
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R2 e R3 considerando a adição de lodo e produção proporcional de metano conforme reatores 

R1 (só esgoto bruto) e R4 (só lodo). 

Além da eficiência de remoção de DQO, foi utilizada também a eficiência de remoção de 

sulfato como forma de justificar uma maior ou menor produção de metano, uma vez que as 

bactérias sulfetogênicas competem com as metanogênicas pelos mesmos substratos. 

A eficiência do tratamento foi avaliada em termos de remoção de DQO, SSV e SST através 

das diferenças entre as concentrações afluentes e efluentes aos reatores. Os valores de pH, 

alcalinidade, ácidos orgânicos voláteis serviram como indicadores do desempenho dos 

microrganismos que realizam a digestão nos reatores. Além de estarem diretamente 

relacionados à produção de metano verificada diariamente. Como a produção de metano 

ocorre em faixas específicas de pH, a alcalinidade é importante no sentido de evitar mudanças 

bruscas nos valores de pH que podem ser provocadas pela acumulação de ácidos orgânicos 

voláteis no reator. 

Com os resultados da concentração de SSV e DQO removida nos reatores, obteve-se o 

coeficiente de rendimento celular, dado pela equação 9, que é um parâmetro indicativo da 

eficiência de conversão dos nutrientes fornecidos em massa celular e consequentemente em 

produtos. 

𝑌 =
∆𝑀𝑋

∆𝑀𝑆    
( 9 ) 

Em que: 

Y = coeficiente de rendimento celular (mgSSV/ mgDQO) 

ΔMX = massa de microrganismos gerados (mgSSV) 

ΔMS = massa de substrato removido (mgDQO) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 

5.1 CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

 

Durante a pesquisa não se utilizou nenhum mecanismo para controle da temperatura, por isso 

os reatores ficaram expostos à temperatura ambiente no laboratório que na maior parte do 

tempo encontrava-se com o ar condicionado ligado. A temperatura ambiente era registrada 

diariamente durante a alimentação dos reatores, por volta das 10h. A                Tabela 3 

apresenta o perfil de temperatura do afluente, do efluente dos reatores, além da temperatura 

ambiente. 

                Tabela 3 - Perfil de temperatura dos reatores e do ambiente 

Temperatura 

°C 

Amostras 

Afluente Efluente Temperatura 

Ambiente Esgoto Bruto Lodo Aeróbio R1 R2 R3 R4 

Média 23 22 27 27 27 27 26 

Máximo 28 27 28 28 28 28 29 

Mínimo 18 17 26 25 25 25 23 

Desvio Padrão 4,4 4,1 0,6 0,8 0,8 0,7 1,3 

                 Fonte: Autoria própria 

 

Tanto a temperatura média ambiente quanto a temperatura no interior dos reatores registradas 

foram em torno de 26 e 27°C, respectivamente, esses valores estão dentro da faixa mesófila 

que varia de 20 a aproximadamente 40°C. No entanto, abaixo do que é considerado um nível 

ótimo de temperatura para a digestão anaeróbia na faixa mesófila, compreendida entre 30 e 

35°C. A temperatura não teve nenhum efeito negativo na produção de biogás como será 

apresentado adiante. Situação semelhante foi verificada por Ndegwa et al (2008) que não 

observaram diferenças significativas na produção de biogás ao tratarem resíduos de 

suinocultura a 20 e 35°C. 

O perfil de temperatura foi bastante semelhante nos quatro reatores. Como os microrganismos 

não são capazes de controlar sua temperatura, a temperatura no interior dos reatores fica 

condicionada à temperatura do ambiente externo. 
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5.2 DESEMPENHO DA DIGESTÃO NOS REATORES 

 

O desempenho da digestão anaeróbia foi avaliado em termos de pH , alcalinidade, ácidos 

graxos voláteis e do coeficiente de rendimento celular.  

5.2.1 pH 

 

A                             Tabela 4apresenta os valores de média, máximo, mínimoe desvio padrão 

do pH afluente e efluente aos reatores.  

                            Tabela 4 - Perfil de pH afluente e efluente aos reatores 

Ponto 

Amostras 

Afluente Efluente 

Esgoto Bruto Lodo Aeróbio R1 R2 R3 R4 

Média 7,4 6,9 7,1 7,2 7,2 7,1 

Máximo 7,5 7,1 7,3 7,3 7,6 7,3 

Mínimo 7,0 6,8 6,8 7,1 7,1 6,8 

Desvio Padrão 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

                            Fonte: Autoria própria 

O pH do afluente, tanto do esgoto bruto quanto do lodo aeróbio estiveram sempre próximo do 

neutro (7,0). Assim como o efluente dos quatro reatores cujo pH médio ficou em torno de 7,1 

e 7,2, não se observou nenhuma variação brusca do pH durante o período de operação dos 

mesmos, indicando a estabilidade do processo de digestão e faixa de pH ótima para produção 

de metano. Os microrganismos produtores de metano têm um crescimento ótimo na faixa de 

pH entre 6,6 e 7,4 (CHERNICHARO, 1997). 
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5.2.2 Alcalinidade 

 

A Figura 8 apresenta o resultado da alcalinidade medida no afluente e no efluente dos reatores 

Figura 8 - Alcalinidade (mgCaCO3/L) afluente e efluente dos reatores R1, R2, R3 e R4para cada 

ciclo da pesquisa 

  

  

Fonte: Autoria própria 

 

A alcalinidade do esgoto bruto manteve-se praticamente estável com valor mínimo de 119 

mgCaCO3/L e máximo de 150 mgCaCO3/L durante toda a pesquisa com média de 135 

mgCaCO3/L. Já o lodo aeróbio apresentou maior variabilidade com valor mínimo de 375 

mgCaCO3/L e máximo de 700 mgCaCO3/L, a alcalinidade média do lodo aeróbio foi de 522 

mgCaCO3/L.  

O efluente coletado nos reatores R1 e R2 apresentou bom desempenho com acréscimo de 

alcalinidade em todos os ciclos, o efluente do reator R3 não apresentou desempenho 
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satisfatório apenas no 6°ciclo em que não houve mudança de alcalinidade. O efluente do 

reator R1 apresentou alcalinidade média de 157 mgCaCO3/L e os reatores R2 e R3 

apresentaram alcalinidade média de 163 e 164 mgCaCO3/L, respectivamente. No reator R4 

observou-se redução da alcalinidade do efluente em relação ao afluente, nos ciclos 1º ao 6º e 

do 9º ao 15º, no 7º e 8º ciclos a alcalinidade do efluente foi equivalente à do afluente. A 

alcalinidade média neste reator foi de 259 mgCaCO3/L. 

O aumento na alcalinidade média foi de 16% no reator R1 e 21% nos reatores R2 e R3. Lapa 

(2003) observou um aumento médio de 82% na alcalinidade em reatores em batelada 

sequencial em escala de bancada tratando esgoto sanitário, os reatores do experimento foram 

de leito fixo eram formados por pedra pome para suporte da biomassa. Esse aumento elevado 

(82%) na alcalinidade em relação ao obtido nesse trabalho pode estar relacionado à liberação 

de cálcio do material suporte. 

A alcalinidade é fundamental no controle das variações de pH, agindo como um tampão. A 

alcalinidade produzida nos reatores R1, R2 e R3 demonstrou que a digestão nesses reatores 

ocorreu de maneira estável, dispensando a necessidade de suplementação de alcalinidade com 

produtos químicos. Além disso, os reatores que trataram esgoto com adição de lodo 

mostraram-se mais eficazes na produção de alcalinidade. O reator R4 que tratou apenas lodo 

aeróbio não obteve um desempenho satisfatório uma vez que não houve acréscimo de 

alcalinidade em quase todos os ciclos. 
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5.2.3 Ácidos Graxos Voláteis (AGV) 

 

As concentrações de AGVs obtidas tanto no afluente quanto no efluente são apresentadas na 

Figura 9. 

Figura 9–Concentração de ácidos graxos voláteis (mgCH3COOH/L) afluente e efluente aos 

reatores R1, R2, R3 e R4para cada ciclo da pesquisa 

  

  

Fonte: Autoria própria 

 

A concentração média de ácidos graxos voláteis no esgoto bruto foi de 31 mgCH3COOH/L e 

no lodo aeróbio510 mgCH3COOH/L. O efluente do reator R1 apresentou concentração média 

de 30 mgCH3COOH/L e uma eficiência de remoção de AGV de apenas 5%. O reator R2 (com 

05 L de lodo aeróbio) apresentou comportamento semelhante ao R1 com concentração média 

de 29 mgCH3COOH/L no efluente e eficiência de remoção de AGV de 8%. O efluente do 

reator R3 apresentou concentração média de 24 mgCH3COOH/L e eficiência de remoção de 

AGV de 22%, neste caso a adição de 14,3% de lodo aeróbio ao esgoto proporcionou uma 

melhoria na eliminação dos ácidos graxos formados. Já o reator R4 apresentou melhor 
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desempenho com concentração média no efluente de 143 mgCH3COOH/L, que equivale a 

uma eficiência de remoção de 72%. 

Para que um sistema anaeróbio opere de maneira satisfatória é necessário que haja um 

equilíbrio entre as populações bacterianas, de modo que a taxa de remoção de ácidos pelas 

metanogênicas acompanhe a taxa de produção de ácidos pelas acidogênicas. Este equilíbrio 

não foi alcançado de maneira satisfatória em alguns ciclos nos reatores R1 e R2. Chen et al 

(2007) investigaram o efeito do pH na hidrólise e acidificação de lodos de sistemas de lodos 

ativados. Os autores observaram que em condições alcalinas, a produção de AGV foi 

significativamente maior que em outras condições. No presente trabalho, o reator R4 que 

tratou apenas lodo aeróbio obteve um bom desempenho na remoção de AGV com pH sempre 

próximo do valor neutro. 

5.2.4 Coeficiente de rendimento celular (Y) 

 

A Tabela 5 apresenta os valores de média, máximo, mínimo e desvio padrão do coeficiente de 

rendimento celular calculado em função dos SSV e da DQO removida. 

Tabela 5 - Coeficiente de rendimento celular (mgSSV/DQOrem )dos reatores R1, R2, R3 e R4 

Ponto 

Reatores 

R1 R2 R3 R4 

Média 0,030 0,028 0,024 0,021 

Máximo 0,038 0,038 0,037 0,024 

Mínimo 0,023 0,012 0,015 0,016 

Desvio Padrão 0,064 0,105 0,073 0,042 

                        Fonte: Autoria própria 

 

O coeficiente de rendimento celular médio do reator R1 foi 0,030mgSSV/DQOrem, o reator 

R2 apresentou um Y médio de 0,028 mgSSV/DQOrem, para o reator R3 o Y médio foi igual 

a 0,024 mgSSV/DQOrem e o reator R4 apresentou o menor valor de Y com 0,021 

mgSSV/DQOrem. Os valores de Y dos reatores R1, R2 e R3 estão de acordo com os valores 

típicos de Y para as bactérias metanogênicas que é igual a 0,030mgSSV/DQOrem. Os valores 

de Y obtidos na presente pesquisa estão em consonância com a produção de biogás gerada em 

cada reator, como será mostrado no próximo capítulo. 
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5.3 EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO 

 

A eficiência de remoção de matéria orgânica no tratamento foi avaliada através do balanço 

entre a DQO afluente e efluente aos reatores, bem como de sólidos suspensos totais e voláteis. 

5.3.1 Balanço de DQO 

 

A Tabela 6 mostra o desempenho dos reatores com relação à remoção de DQO. A DQO 

afluente aos reatores R1, R2 e R3 foi considerada apenas a DQO do esgoto bruto introduzido 

nestes reatores, sem considerar a parcela de DQO do lodo adicionado e a DQO afluente ao 

reator R4 foi a DQO do lodo aeróbio. 

Tabela 6 - Concentrações afluentes e efluentes de DQO (mgO2/L) e eficiência de remoção (%) 

para os reatores R1, R2 

 

 

Fonte: Autoria própria 

A concentração média de DQO do esgoto bruto foi de 643 mgO2/L (± 49) valor típico de 

esgotos domésticos. Para o lodo aeróbio a concentração média foi 62.774 mgO2/L (± 12.477), 

esse valor elevado deve-se a grande quantidade de matéria orgânica mineralizada e na forma 

de biomassa presente no lodo. 

1° 635 58.691 178 267 315 832 72 58 50 99

2° 650 82.096 293 215 305 868 55 67 53 99

3° 704 76.336 256 251 277 868 64 64 61 99

4° 713 63.521 247 297 221 934 65 58 69 99

5° 561 46.801 227 282 407 975 60 50 27 98

6° 568 59.806 178 214 221 1.019 69 62 61 98

7° 638 63.336 184 217 319 1.067 71 66 50 98

8° 638 70.946 336 283 230 1.119 47 56 64 98

9° 578 46.246 375 334 373 1.175 35 42 35 97

10° 618 52.186 284 208 334 622 54 66 46 99

11º 638 84.691 342 283 315 344 46 56 51 100

12º 685 61.810 397 377 388 888 42 45 43 99

13º 715 69.646 298 283 315 910 58 60 56 99

14º 638 43.831 371 344 316 423 42 46 51 99

15° 669 61.661 418 323 325 260 38 52 51 100

Média 643 62774 292 279 311 820 55 57 51 99

Desvio 

padrão 49 12477 80 52 56 281 12 8 11 1

Esgoto 

bruto

Lodo 

aeróbio

Efluente (mgO2/L) Eficiência de remoção (%)

R1 R2 R3 R4 R1 R4R3R2

Afluente (mgO2/L)

Ciclo
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O reator R4 apresentou a maior eficiência de remoção de DQO com média de 99%, essa 

eficiência elevada é devida à sedimentação de grande parte do lodo no fundo do reator e não à 

digestão propriamente dita desse lodo. Como se retirava apenas o sobrenadante do reator, 

tinha-se um efluente clarificado e, portanto com baixa DQO. 

O reator R1 apresentou eficiência de remoção de DQO de 55%, resultado semelhante ao 

obtido por Halalsheh et al (2005) ao realizarem ensaios-piloto em reator UASB operando com 

DQO média afluente de 1.500 mgO2/L, alcançando uma eficiência de remoção de DQO em 

torno de 50 a 64% com TDH de 24h e temperatura de 25°C. Diferentemente da presente 

pesquisa cuja temperatura média foi 26°C, Kayranli e Ugurlu (2011) obtiveram uma 

eficiência de remoção mais elevada, cerca de 91%, em reatores em batelada com ciclo de 25h 

operados a 25°C tratando esgoto doméstico.  

O reator R2 apresentou desempenho ligeiramente superior ao R1 com eficiência média de 

remoção de DQO de 57%. O reator R3 apresentou o menor desempenho com eficiência média 

de remoção de DQO de 51%. Comparando o desempenho dos reatores R1, R2 e R3, pode-se 

afirmar que a adição de lodo aeróbio ao esgoto bruto não alterou a qualidade do efluente 

gerado de maneira significativa. Pontes (2003) obteve eficiência média de remoção de DQO 

de 81 % em um sistema de tratamento operando com retorno de lodo em escala piloto e TDH 

de 5,6 h. 
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5.3.2 Remoção de sólidos suspensos totais e voláteis 

 

O perfil de sólidos suspensos totais presentes no afluente e efluente dos reatores é apresentado 

na Figura 10. 

Figura 10 - Concentrações de sólidos suspensos totais (mg/L) afluentes e efluentes aos reatores 

R1, R2, R3 e R4 
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                                Fonte: Autoria própria 

 

A concentração do afluente (esgoto bruto) apresentou variação de ±23% ao longo da pesquisa 

com média de 247 mg/L ( ± 57) de SST. O reator R1 que era alimentado apenas com esgoto 

bruto apresentou uma variação ± 44% no efluente gerado com concentração média de 27 

mg/L ( ± 12), de SST e eficiência de remoção de 89%. 

A concentração média de SST do afluente (lodo aeróbio) foi 33.623 mg/L ( ± 13918), o 

desvio padrão elevado deve-se a grande variabilidade do lodo aeróbio coletado ao longo da 

pesquisa. 

Os efluentes dos reatores R2 e R3 apresentaram a mesma concentração média de SST de 69 

mg/L. No entanto a eficiência de remoção do R2 foi de 75%, ligeiramente superior ao R3 com 

72%, indicando que adição de 50% de lodo aeróbio ao esgoto bruto nesta pesquisa foi mais 
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vantajosa do que a adição de 14,3% do ponto de vista da remoção de SST. Esse desempenho 

está de acordo com o que foi observado por Ratanatamskul e Saleart (2016) que obtiveram 

uma melhoria na eficiência de remoção de SSV e SST ao aumentar a taxa de recirculação de 

lodo de 50% para 100% em um protótipo de digestor anaeróbio de estágio único. O efluente 

do reator R4 apresentou concentração média de SST de 1.852mg/L ( ± 315) e uma eficiência 

de remoção de 96%. O que não significa necessariamente que houve uma degradação 

eficiente da matéria orgânica presente nesse reator. O que ocorreu foi o acúmulo de grande 

parte do lodo no reator por sedimentação, visto que os resultados dos efluentes foram do 

sobrenadante. Segundo Mahmoud et al (2004) a presença de proteínas no lodo principalmente 

na forma de biomassa limita a digestão desse lodo, e as bactérias constituem cerca de 20-50% 

do peso seco do lodo. 

Os sólidos suspensos voláteis representam aproximadamente a fração orgânica do esgoto/lodo 

biodegradável e comumente são utilizados para representar a biomassa nele presente. A 

Figura 11 mostra o perfil de sólidos suspensos voláteis (SSV) obtido nessa pesquisa nos 

reatores R1, R2, R3 e R4. 

Figura 11 - Concentrações de sólidos suspensos voláteis (mg/L) afluentes e efluentes aos reatores R1, R2, 

R3 e R4 
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                                     Fonte: Autoria própria 
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O desempenho dos reatores na remoção de SSV seguiu a mesma tendência para remoção de 

SST, com ligeira melhoria na eficiência. O reator R1 apresentou o melhor desempenho com 

eficiência de remoção de 91%, seguido do reator R4 com eficiência de remoção de 90%. Os 

reatores R2 e R3 apresentaram eficiência de remoção de 77 e 74%, respectivamente. Vale 

ressaltar que a remoção de SST e SSV no reator R4 se dá principalmente pela sedimentação 

do lodo no fundo do reator, do que pela degradação da matéria orgânica presente nesse lodo, 

já que se retirava apenas o sobrenadante do reator para análise. 

 

5.4 PRODUÇÃO DE BIOGÁS 

 

5.4.1 Produção horária de biogás 

 

A produção de biogás medida a cada hora nas seis primeiras horas após a alimentação dos 

reatores está ilustrada nas Figura 12 aFigura 15. A produção horária de biogás nas primeiras 

seis horas de operação dos reatores não foi uniforme, apresentou variação de ciclo para ciclo. 

Figura 12 - Produção horária de biogás (mL) do reator R1 

 

                                  Fonte: Autoria própria 

 

Até o quarto ciclo a geração de biogás no reator R1 foi maior entre a quarta e a quinta hora 

após a alimentação do reator. A partir do quinto ciclo o maior volume de biogás foi verificado 

nas três primeiras horas, mudança esta que pode ser indicativo de adaptação das bactérias 
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anaeróbias (inóculo) ao sistema de tratamento. Kayranlie Ugurlu (2011) observaram que a 

maior parte da DQO foi removida nas 3 horas iniciais no reator anaeróbio em batelada 

sequencial, após esse período a remoção foi muito baixa. O reator R1 produziu 43% de biogás 

nas seis primeiras horas. 

Figura 13 - Produção horária de biogás (mL) no reator R2 

 

                               Fonte: Autoria própria 

No reator R2, até o segundo ciclo, o maior volume de biogás gerado foi observado a partir da 

quinta hora, no sexto e sétimo ciclo na primeira hora e nos demais ciclos bastante irregular. 

Apesar da irregularidade de produção nas seis primeiras horas, a geração média para o reator 

R2 foi de 43% em relação à produção de 23 horas (um ciclo) comportamento semelhante a do 

reator R1. 

  

0 50 100 150 200 250

1º 

3º 

5º 

7º 

9º 

11º 

13º 

15º 

mL

C
ic

lo
s

Produção horária de biogás - R2

1ª hora 2ª hora 3ª hora 4ª hora 5ª hora 6ª hora



55 

 

 

 

Figura 14 - Produção horária de biogás (mL) no reator R3 

 

                                 Fonte: Autoria própria 

No reator R3 a produção de biogás foi bastante irregular durante as seis primeiras horas e para 

os vários ciclos. Neste reator obteve-se 41% da produção total de biogás nas seis primeiras 

horas de funcionamento, inferior à produção do R1 e R2 que foi de 43%. 

Figura 15 - Produção horária de biogás (mL) no reator R4 

 

                           Fonte: Autoria própria 
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No reator R4 a produção de biogás foi bastante irregular durante as seis primeiras horas e para 

os vários ciclos. Nas seis primeiras horas após a alimentação produziu-se 43% do biogás neste 

reator, equivalente, percentualmente à produção do R1 e R2. 

 

5.4.2 Produção de metano 

 

O conteúdo de metano medido pelo volume de NaOH deslocado para a proveta graduada foi 

comparado com a estimativa da produção de metano em função da DQO removida admitindo 

que 350 mL de CH4 são gerados para cada gDQO removida (Chernicharo, 1997). Os 

diferentes cenários são apresentados nas Tabela 7 a 10. 

.Tabela 7 - Metano medido em laboratório e o metano estimado no reator R1 em mL/L 

1° Cenário - R1 

Ciclo 
CH4 medido (mL/L) CH4 estimado (mL/L) 

1º  220 160 

2° 171 125 

3° 261 157 

4° 502 163 

5° 251 117 

6° 251 137 

7° 251 159 

8° 251 106 

9° 251 71 

10° 269 117 

11° 155 104 

12° 251 101 

13° 252 146 

14° 363 93 

15° 350 88 

Média 270 123 

Desvio padrão 83 30 
 

                                 Fonte: Autoria própria 

A comparação entre o cenário real e o cenário estimado mostrou que a produção de CH4 no 

reator R1 foi superior à produção estimada em função da DQO removida. Na condição real o 

R1 obteve um desempenho 54% maior do que o estimado com base na remoção de DQO. 
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Tabela 8 - Metano medido em laboratório e o metano estimado no reator R4em mL/L 

2° Cenário - R4 

Ciclo CH4 medido 

(mL/L) 

CH4 estimado 

(mL/L) 

1º  107 20.251 

2° 195 28.430 

3° 107 26.414 

4° 86 21.905 

5° 169 16.039 

6° 70 20.575 

7° 99 21.794 

8° 76 24.439 

9° 94 15.775 

10° 67 18.047 

11° 112 29.522 

12° 101 21.323 

13° 144 24.057 

14° 75 15.193 

15° 107 21.490 

Média 107 21.684 

Desvio 

padrão 
36 4.377 

 

                                          Fonte: Autoria própria 

O reator R4 apresentou um desempenho real bem aquém do estimado com base na DQO 

removida. O desempenho real foi 99,5% menor do que o estimado. Este desempenho do 

reator R4 só confirma que a composição do lodo aeróbio tem muita matéria orgânica 

mineralizada, não biodegradável, além da biomassa que não é facilmente degrada e que a 

elevada remoção de DQO na prática é devida à sedimentação do material mineralizado e da 

pequena parcela digerida biologicamente. Portanto a remoção de DQO não é um parâmetro 

indicado para se estimar a produção de metano a partir do lodo aeróbio. 
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Tabela 9 - Comparação entre o metano medido em laboratório e o metano estimado sem efeito 

do lodo nos reatores R2 e R3 

3° Cenário - R2 e R3 (sem efeito do lodo) 

Ciclo 

      CH4 medido  

          (mL/L) CH4 estimado (mL/L) 

R2 R3 R2 R3 

1º  125 369 129 112 

2° 113 369 152 121 

3° 259 201 159 150 

4° 467 216 146 172 

5° 234 214 98 54 

6° 234 183 124 122 

7° 234 156 147 112 

8° 234 231 124 143 

9° 234 214 85 72 

10° 109 214 144 99 

11° 144 214 124 113 

12° 234 154 108 104 

13° 235 190 151 140 

14° 338 222 103 113 

15° 326 152 121 120 

Média 235 218 128 116 

Desvio padrão 94 66 22 29 
 

                                   Fonte: Autoria própria 

Neste 3° cenário avaliou-se a produção de metano medido em laboratório e a estimativa da 

produção de metano sem considerar o efeito da adição de lodo aeróbio nos reatores R2 e R3, 

ou seja, o metano medido foi medido com base apenas no esgoto bruto. A análise da Tabela 9 

mostra que em termos gerais a produção real de CH4 em ambos os reatores superou a 

produção estimada. Apenas no 1° e no 10° ciclos a produção estimada foi ligeiramente 

superior à produção real no reator R2. Neste reator (R2) obteve-se um desempenho 46% 

maior do que o estimado e o R3 obteve um desempenho 47% maior do que o estimado. 

Indicando que a adição de lodo nestes reatores teve um efeito positivo. 
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Tabela 10 - Comparação entre o metano medido em laboratório e o metano estimado com efeito 

do lodo nos reatores R2 e R3 

4° Cenário - R2 e R3 (com efeito do lodo) 

Ciclo 
CH4 medido (mL/L) CH4 estimado (mL/L) 

R2 R3 R2 R3 

1º  125 369 274 247 

2° 113 369 269 220 

3° 259 201 315 288 

4° 467 216 545 523 

5° 234 214 336 293 

6° 234 183 286 269 

7° 234 156 300 276 

8° 234 231 289 270 

9° 234 214 298 275 

10° 109 214 302 286 

11° 144 214 211 183 

12° 234 154 301 276 

13° 235 190 324 288 

14° 338 222 401 382 

15° 326 152 404 377 

Média 235 218 324 297 

Desvio padrão 94 66 78 80 

                                  Fonte: Autoria própria 

Neste 4° cenário analisou-se a produção de CH4 medido em laboratório com uma estimativa 

da produção considerando o efeito do lodo aeróbio adicionado aos reatores R2 e R3. Esta 

estimativa não foi realizada em função da DQO removida e sim do volume de biogás 

produzido a partir do lodo e do esgoto. Neste cenário o desempenho real em ambos os 

reatores foi menor que o estimado (esperado). No reator R2 produziu-se 72% do que era 

esperado com adição de 0,5 L de lodo neste reator. No reator R3 produziu-se 73% do que era 

esperado com a adição de 0,25 L de lodo aeróbio neste reator. Os acréscimos percentuais de 

produção (72% e 73%) foram muito próximos para a adição de 05 L e adição de 0,25 L de 

lodo. 

Uma análise geral permite afirmar que a estimativa da produção de CH4 considerando o efeito 

do lodo nos reatores R2 e R3 (situação esperada) superestima a produção de CH4. A 

comparação entre a produção de CH4 medida no reator R1 (sem lodo) e a produção de CH4 

medida nos reatores R2(0,5L de lodo adicionado ao esgoto bruto) e R3 (0,25 L de lodo 

adicionado ao esgoto bruto) mostrou que a adição de lodo produziu um efeito negativo, com 
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redução de 35 mL/L de CH4 (13%) no R2 e redução de 52 mL/L de CH4 (19%) no R3. Pontes 

(2003) avaliou a produção de biogás em reatores UASB em escala piloto com e sem retorno 

de lodo aeróbio para estes e observou um aumento na produção de biogás nas fases com 

retorno de lodo em relação às fases em que os sistemas foram operados sem retorno de lodo, 

apesar das concentração médias de DQO estarem muito próximas, durante as fases 

operacionais com e sem retorno de lodo. Esse aumento de produção de gás pode estar 

relacionado ao retorno do lodo e à maior mistura no reator devido ao bombeamento semi-

contínuo. Existe a possibilidade de ter ocorrido ainda, problemas de vazamento na linha de 

gases durante as fases  sem retorno de lodo, contribuindo para as menores taxas de produção 

calculadas. 

O reator R4 que tratou apenas lodo aeróbio mostrou que é possível gerar biogás a partir desse 

lodo, condição essa que aumenta a remoção de matéria orgânica na ETE, maior eficiência, 

porem com maior custo operacional, devido à necessidade de um reator anaeróbio 

especificamente para o lodo biológico. Quando se avalia a produção real de metano em 

relação à remoção de DQO no reator específico (R4), verifica-se que o volume de biogás 

produzido fica pouca significativo em função das características da matéria orgânica removida 

nesse reator. Condição já esperada pois a matéria orgânica removida é por sedimentação, 

constituída de principalmente material mineralizado e alguma biomassa. 

5.4.3 Qualidade do biogás gerado 

 

Com o intuito de avaliar a qualidade do biogás gerado mediu-se a presença de sulfato no 

afluente e efluente dos reatores. A Tabela 11 apresenta os valores de média, máximo, mínimo, 

desvio padrão e eficiência de remoção medidos. 
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Tabela 11 - Estatística básica para a concentração de sulfato (mgSO4
2-

/L) 

Ponto 

Amostras 

Afluente Efluente 

Esgoto Bruto Lodo Aeróbio R1 R2 R3 R4 

Média 82 4.387 50 40 40 633 

Máximo 94 6.703 65 58 57 3.438 

Mínimo 63 2.247 35 21 19 17 

Desvio Padrão 9 1.421 11 13 12 1.108 

Eficiência de Remoção (%) _ _ 38 50 50 88 

                Fonte: Autoria própria 

 

Em todos os reatores foi observado o consumo do sulfato e quanto maior for a remoção de 

sulfato menor será o percentual de metano no biogás, uma vez que a redução de sulfato 

implica no consumo dos mesmos substratos utilizados pelas bactérias metanogênicas. A 

concentração média de sulfato no esgoto bruto foi de 82 (mgSO4
2-

/L) e no efluente do reator 

R1 (tratou apenas esgoto bruto) obteve-se concentração média de 50 (mgSO4
2-

/L), neste reator 

a eficiência de remoção de sulfato foi cerca de 39%, menor desempenho entre todos os 

reatores. No R4 (lodo aeróbio) a concentração média foi de 4.387 mgSO4
2-

/L no afluente e 

633 mgSO4
2-

/L no efluente com eficiência de remoção de sulfato de 86%. Os reatores R2 e R3 

apresentaram o mesmo desempenho com eficiência de 51%. A partir desses resultados pode-

se inferir que o biogás gerado no reator R1 possuiu a melhor qualidade do ponto de vista de 

aproveitamento energético (tem maior teor de metano) e o reator R4 produziu o biogás de pior 

qualidade com maior teor de sulfeto e consequentemente menor teor de metano. Sarti e Zaiat 

(2011) observaram que a produção de metano diminui quando as concentrações de sulfato 

eram maiores que 2.0 gSO
2-

4 /L, reforçando a teoria que o H2S exerce um efeito inibidor 

maior sobre os organismos metanogênicos do que nos organismos sulfetogênicos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A análise dos resultados obtidos durante a operação dos reatores em batelada e a comparação 

entre o desempenho de cada um deles permitiu concluir que: 

 Desempenho da digestão anaeróbia 

O pH dos quatro reatores permaneceu próximo do valor neutro (ideal para a metanogênese). 

A alcalinidade produzida nos reatores R1, R2 e R3 demonstrou que a digestão nesses reatores 

ocorreu de maneira estável, inclusive os reatores que trataram esgoto com adição de lodo 

mostraram-se mais eficazes na produção de alcalinidade que o reator R1. No reator R4 não 

houve produção de alcalinidade.  

No tocante aos AGV, as eficiências de remoção nos reatores R1, R2, R3 e R4 foram, 

respectivamente, 5%, 8%, 22% e 72%.  

Os valores do coeficiente de rendimento celular obtido nos reatores foi proporcional ao 

volume de biogás neles produzido. O reator R1 que apresentou o maior valor de Y produziu a 

maior quantidade de biogás e o R4 que apresentou o menor volume de Y apresentou a menor 

produção de biogás. 

 Eficiência do tratamento 

Comparando o desempenho dos reatores R1, R2 e R3 com relação à eficiência de remoção de 

DQO, pode-se afirmar que a adição de lodo aeróbio ao esgoto bruto nãoalteroua qualidade do 

efluente gerado de maneira significativa.  

O reator R4 apresentou a maior eficiência de remoção de DQO com média de 99%, porém 

esta eficiência elevada é resultado da sedimentação de grande parte do lodo no fundo do 

reator e não devido à digestão propriamente dita desse lodo. 

Com relação à eficiência de remoção de SST, o reator R1(88%) obteve um desempenho 

superior ao R2 (75%) e ao R3 (72%). A eficiência de remoção de SSV dos reatores seguiu o 

mesmo comportamento de remoção de SST,em que o reator R1 apresentou 91% de eficiência 

de remoção, enquanto o reator R2 (77%) e R3(74%).  
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O reator R4 (tratou apenas lodo) apresentou a maior eficiência de remoção de SSV e SST, 

porém essa remoção se deu por sedimentação do lodo no fundo do reator e não por digestão 

anaeróbia propriamente dita. 

 Produção de biogás 

Nas seis primeiras horas após a alimentação produziu-se de 40 a 43% do biogás gerado nos 

reatores, demonstrando que 23h de TDH é mais que suficiente para se produzir biogás. Este 

período de permanência do substrato nos reatores pode ser reduzido sem prejuízos ao 

tratamento e à produção de biogás. 

A produção de biogás e consequentemente de metano no reator R2 (com adição de 25% de 

lodo) foi superior ao reator R3(com adição de 14,3% de lodo) demonstrando que uma 

quantidade maior de lodo confere uma maior produção de gás. Porém, dentre todos os 

reatores, o reator R1 (tratou apenas esgoto) obteve a maior produção de gás. O reator que 

tratou apenas lodo (R4) obteve o menor desempenho na produção de biogás.  

A adição de lodo aeróbio ao esgoto bruto, nesse trabalho, não foi interessante por dois 

aspectos: Primeiro não se observou um aumento na produção de biogás com adição de lodo, 

segundo porque a adição de lodo aos reatores anaeróbios numa situação real requer um 

aumento no gasto energético de uma estação de tratamento de esgoto,pois, há necessidade de 

bombear o lodo aeróbio para o reator anaeróbio, o que torna o tratamento mais oneroso. 

Com relação à qualidade do biogás pode-se concluir que o biogás gerado no reator R1 

apresentou a melhor qualidade em termos de aproveitamento energético, maior conteúdo de 

metano, pois neste reator a conversão de sulfato foi menor comparado aos demais reatores. 

A utilização de digestor anaeróbio em uma ETE só para digestão do lodo aeróbio pode ser 

vantajosa do ponto de vista de remoção de matéria orgânica do efluente, logo melhor 

qualidade do efluente final da ETE, entretanto, o biogás gerado tem teor de metano inferior ao 

produzido na digestão anaeróbia do esgoto bruto e há acréscimo no custo do sistema. 

 Limitações da pesquisa 

Os resultados obtidos nesta pesquisa traduzem o desempenho de reatores operando em escala 

laboratorial, em condições específicas e cujas variáveis que podem interferir no desempenho 

do tratamento podem ser mais facilmente controladas. Quando se trata de reatores operando 

em escala real o controle dessas variáveis é mais complexo, portanto, o desempenho na 
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eficiência do tratamento e na produção de biogás pode apresentar resultados bem diferentes 

do que foi obtido nesta pesquisa. 

Alguns resultados de ciclos de análises tiveram que ser descartados por apresentarem valores 

muito discrepantes em relação aos demais resultados. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

Face aos resultados obtidos neste estudo, recomenda-se: 

 Realização de estudos com mais análises que permitam identificar outros fatores que 

interferem na produção de metano, a exemplo da determinação não somente da DQO 

total, mas também de suas variáveis: DQO biodegradável, DQO solúvel, para 

identificar com mais precisão os principais fatores que interferem no bom 

funcionamento dos reatores e corrigí-los. 

 Realização de estudos em reatores em batelada com um sistema que permita a mistura 

constante dentro do reator para facilitar o contato entre os microrganismos e o 

substrato fornecido, com manutenção de uma temperatura ambiente a níveis que 

favoreçam a atividade das bactérias metanogênicas. 

 Realização de estudos da produção de biogás a partir da recirculação de lodo de 

diferentes idades e em escala real. 

 Utilização de cromatografia gasosa para determinação precisa dos constituintes do 

biogás, principalmente o metano. 

 Utilização de um sistema automatizado que permita a otimização da operação dos 

reatores (alimentação, retirada de efluente, enchimento dos frascos de hidróxido e 

agitação) ao invés da operação manual. 
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