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RESUMO

O trabalho pesquisou o efluente de uma indústria de laticínios localizada no condado de Donegal (Irlanda) que apresentava problemas durante a 
sedimentação do lodo. Devido ao grande potencial de poluição, pela sua significativa carga orgânica, os efluentes provindos de laticínios devem 
receber tratamento antes de serem descarregados nos corpos hídricos. Objetivo – Pesquisar os aspectos físicos e químicos que diminuem a 
quantidade de microrganismos responsáveis pela instrumentação filamentosa no tratamento de efluentes por lodos ativados. Problema da 
pesquisa – O problema encontrado nestes sistemas é a sedimentação do lodo, que pode ser prejudicado, pela instrumentação filamentosa, ou 
como é mais conhecido bulking filamentoso, que é caracterizado pelo crescimento exagerado de bactérias filamentosas, responsáveis pela 
morfologia dos flocos. Elas ligam-se a outras bactérias, formando verdadeiras pontes, o que dificulta a sedimentação do lodo. Metodologia - Os 
efluentes foram coletados e levados ao laboratório onde foram divididos em três tanques para tratamento com lodos ativados. Cada tanque 
possuía um volume de 27 litros com uma área retangular interna, onde ficavam o aerador e o agitador. Para simular o decantador foi acoplado 
um cone ao tanque que sofria menos influência do agitador. Para o efluente foi utilizado o soro do leite. que foi dissolvido em água (1 litro da 
solução para cada 50 litros de água). Diariamente os tanques recebiam 7 litros de efluente. A operação do tanque 1 era por bateladas, a 
alimentação do tanque era feita em cerca de 4 horas por dia. O tanque 2 tinha alimentação contínua. O tanque 3 também recebeu alimentação 
intermitente, porém diferentemente do tanque 1, este tinha paradas a cada 9 minutos em sua alimentação. Todos os tanques eram aerados 
continuamente. Resultados e discussão - Diariamente foram analisados parâmetros como Oxigênio Dissolvido (OD), Ph, Sólidos Suspensos no 
Licor Misto (MLSS), Índice Volumétrico de Lodo (IVL), Índice Volumétrico de Lodo com Agitação (IVLA), Demanda Bioquimica de Oxigênio (DBO), 
taxa food-to-microorganism (F/M) e microscópica. Buscou-se manter o nível de oxigênio dissolvido em todos os tanques. Porém o nível de 
oxigênio variava quando os tanques recebiam o efluente. Com o teste de IVL foi possível observar a diferença entre os tanques durante a 
pesquisa. O tanque 2 apresentou os piores resultados e praticamente não formou sólidos. Devido a este problema foi instalado um novo tanque 
(4), que era alimentado pelo tanque 2. Para tentar aumentar a sedimentação foi aplicado talco, que é um agente lastrante, que tem a função de 
aumentar a densidade e o tamanho do floco. Durante o experimento a DBO do efluente bruto estava fraca, preferiu-se então dobrar a carga de 
soro que estava sendo diluído em água.Na metade do experimento foram adicionados diariamente uma solução contendo fósforo e nitrogênio. O 
estudo foi realizado no período de julho a agosto de 2015. Conclusões e recomendações – O sistema intermitente (operação por bateladas), no 
qual o tanque era alimentado a cada nove minutos, obteve-se os melhores resultados pelas análises microscópicas; entretanto, a sedimentação, 
nos testes de VL e VLA não foram satisfatórias.No tanque 2, houve aparente perda das bactérias metabolizadoras da matéria orgânica (o MLSS 
ficou mais claro). A tentativa do uso do agente lastrante, no tanque 4, aumentou a densidade que faltava aos flocos do tanque 2, porém houve 
alterações na cor do efluente tratado (turvo). A aeração contínua e elevada nos tanques (8 mg/L em média) pode ter influenciado na formação e 
cisalhamento dos flocos. Observa-se, no entanto, que aos fins de semana e feriados os tanques não receberam manutenção. O sistema, 
automatizado, não abrangia a alimentação do tanque 1, que ficava sem alimentação nessas ocasiões. Há necessidade de continuidade do estudo, 
porém com algumas modificações como o tipo de efluente (com maior DBO) e com um maior controle na aeração.
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