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RESUMO 
 

Neste trabalho foi feita uma aplicação do processo de biolixiviação ao lodo de esgoto 
digerido em reator anaeróbio, visando a remoção dos metais cádmio, chumbo, cobre, cromo, 
níquel e zinco. De forma a atingir o objetivo foram utilizados os microrganismos 
Acidithiobacillus ferrooxidans (linhagem LR) e Acidithiobacillus thiooxidans (linhagem FG01). 
Três experimentos foram realizados em reatores do tipo batelada (batch) com volumes 
individuais de aproximadamente 24 litros em períodos máximos de 12 dias. A maior 
solubilização dos metais ocorreu em aproximadamente 8 dias, diminuindo em seguida com o 
aumento do pH no meio. Os resultados de solubilização para os lodos tratados biologicamente 
foram: zinco (85 porcento); níquel (80 porcento); cádmio (71 porcento); cobre (69 porcento); 
chumbo (62 porcento); e, cromo (40 porcento). Nos reatores utilizados como controle, sem a 
adição daqueles microrganismos, foram obtidos os seguintes resultados: zinco (61 porcento); 
níquel (41 porcento); cádmio (13 porcento); cobre (27 porcento); chumbo (42 porcento); e, 
cromo (22 porcento). O lodo que foi submetido ao processo de biolixiviação apresentou uma 
eficiência na remoção dos metais bem superior ao verificado para o lodo controle. A 
biolixiviação mostrou ser uma opção viável para remover metais de lodos de esgotos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A composição média do esgoto sanitário é de 99,9% de água e 0,1% de sólidos, dos quais 
70% são orgânicos, incluindo proteínas, carboidratos e gorduras, e 30% são inorgânicos, 
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contendo areia, sais e metais, entre outros. Os esgotos ao serem tratados em estações de 
tratamento são submetidos a diversos processos físicos, químicos e biológicos, os quais podem 
remover metais da fase líquida e transferi-los ou concentra-los no lodo. Logicamente, o teor de 
cada metal no lodo irá depender da composição do esgoto, da época do ano, da presença e do 
tipo de indústrias presentes na região e dos processos empregados na estação de tratamento. No 
Estado de São Paulo as águas residuais industriais podem ser lançadas na rede pública de coleta 
de esgotos, desde que obedeçam aos limites impostos pelas normas de lançamento da legislação 
estadual (decreto n° 8468/76). 
 A grande preocupação com os metais é o seu efeito prejudicial que poderá trazer aos 
seres vivos, principalmente por intermédio da cadeia alimentar. Dessa forma, o lodo de esgoto, 
também chamado de biossólido, tem que ser disposto de forma adequada de maneira que não 
contamine o solo e nem os recursos hídricos. Por disposição adequada pode-se entender a sua 
utilização controlada na agricultura, o seu uso na fabricação de material de construção, a sua 
queima em incineradores ou a sua contenção em aterros sanitários. O reuso agrícola vem se 
tornando uma opção viável e em grande parte dos paises já existe uma legislação dirigida a essa 
prática. Rogalla (1998) cita que a disposição adequada do resíduo sólido pode encarecer 
sobremaneira o custo de operação de uma estação de tratamento, podendo consumir cerca de 
40% do orçamento operacional total da planta de tratamento. 
 Para a reutilização agrícola do lodo a preocupação com a presença de metais é bastante 
elevada, sendo que neste caso a legislação é extremamente rígida. Caso os teores de metais sejam 
altos uma alternativa pode ser abandonar o uso do biossólido como insumo agrícola ou tentar 
algum processo que remova boa parte dos metais e atenda a legislação. Neste trabalho optou-se 
pela segunda alternativa através do uso de um processo biológico, tendo sido escolhido o 
processo de biolixiviação utilizando as bactérias Acidithiobacillus ferrooxidans e 
Acidithiobacillus thiooxidans. 
  
 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 A presença de metais nos esgotos sanitários pode ser controlada na origem das descargas 
das águas residuais ou pela sua remoção do lodo. Quando se opta pela remoção dos metais do 
lodo podem ser utilizados processos químicos ou um processo de solubilização biológica, 
chamado de biolixiviação. Diversos métodos químicos têm sido utilizados nas duas últimas 
décadas para a remoção de metais, destacando-se dentre eles o de troca iônica, o de agentes 
quelantes e o de acidificação. Segundo Tyagi et al. (1993) existem alguns problemas com esses 
métodos, tais como o alto custo, dificuldades operacionais e resultados nem sempre satisfatórios. 
A remoção de metais por biolixiviação tem sido utilizada como alternativa às dificuldades 
encontradas com a aplicação dos métodos químicos (Couillard e Mercier, 1994; Tyagi et al, 
1993; Jain e Tyagi, 1992). 
 As principais espécies de bactérias usadas no processo biológico de solubilização são: 
Acidithiobacillus ferrooxidans e Acidithiobacillus thiooxidans. Elas são aeróbias e fixam dióxido 
de carbono. Uma cultura da bactéria Acidithiobacillus thiooxidans cresce em meio com pH entre 
1 e 4, sendo 2,8 o seu pH ótimo. Ela utiliza enxofre elementar ou compostos reduzidos de 
enxofre como substrato oxidável. A bactéria Acidithiobacillus ferrooxidans também é 
acidofílica, com crescimento em meio com pH entre 1,2 e 4 e pH ótimo de 2. Esta bactéria é a 
única espécie capaz de catalisar a oxidação do íon ferroso (Fe 2+). Basicamente ela necessita de 
suprimentos de nitrogênio, fósforo e magnésio e um substrato inorgânico oxidável como fonte de 
energia, que pode ser o próprio íon Fe2+, enxofre elementar ou um sulfeto metálico, como a pirita 
(FeS2). Este mecanismo faz com que a Acidithiobacillus ferrooxidans seja um dos principais 
microrganismos responsáveis pela biolixiviação. Além disso, ela é muito resistente a altas 



Número 19, 2004 Engenharia Civil • UM   33

concentrações de íons metálicos e metais, apresentando resistência elevada ao alumínio, zinco, 
manganês, cobre e cromo, entre outros (Novo, 1998). 
 Os seguintes processos ilustram o efeito da solubilização biológica nos sulfetos metálicos 
(Couillard e Mercier, 1994): 
 
                        A.ferrooxidans 
Processo indireto:   Fe 2+ + 0,5 O2 + 2 H +         →      Fe 3+ + H2O                                      (1) 
 
                     4Fe 3+ + MS + 2H2O + O2  →      M 2+ + 4Fe 2+ + SO4 

2- + 4H +           (2) 
 
                  A.thiooxidans 
Processo direto:      MS + 2O2         →       M 2+ + SO4 2-                         (3) 

 
Observa-se na equação 2 que o íon férrico (Fe 3+) formado na equação 1 reage 

quimicamente com o sulfeto metálico (MS). Como conseqüência ocorrerá a solubilização do 
metal por oxidação do sulfeto metálico para sulfato, formando ácido sulfúrico. O íon férrico é 
reduzido para ferroso (Fe 2+), sendo este novamente reoxidado pela bactéria Acidithiobacillus 
ferrooxidans, fechando o ciclo. Segundo a equação 3, sulfeto metálico não-ferroso é oxidado  
pela bactéria Acidithiobacillus thiooxidans para sulfato metálico solúvel. 

Utilizando reatores do tipo batelada e as mesmas espécies bacterianas já citadas, Tyagi et 
al. (1988) pesquisaram a biolixiviação de metais em lodos digeridos anaerobiamente. Eles 
compararam duas situações, uma somente com uma cultura da bactéria Acidithiobacillus 
ferrooxidans e outra com uma cultura mista constituída pelas duas espécies. A eficiência obtida 
para o processo com a cultura mista foi maior do que quando utilizando uma única espécie de 
bactéria, cerca de 10% superior. Os resultados de remoção de metais no lodo pelas duas espécies 
foram: 97% para zinco, 75% para cobre, 55% para chumbo e 50% para cádmio, após 12 dias de 
biolixiviação. Os mesmos autores também testaram o uso de reatores de fluxo contínuo, os quais 
resultaram ser mais eficientes que os de fluxo intermitente, no entanto, eles são mais difíceis de 
serem controlados. 
 
 
3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 O lodo digerido utilizado neste trabalho foi coletado na estação de tratamento de esgotos 
de Barueri, SP (ETE Barueri), operada pela SABESP - Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo e localizada na região metropolitana de São Paulo. Esta estação utiliza o 
sistema de lodos ativados e trata uma vazão de esgotos de cerca de 6 m3/s. O lodo é tratado por 
digestão anaeróbia, seguida de adição de Ca(OH)2 e FeCl3, visando uma redução da atividade 
biológica e condicionamento para o processo de desaguamento que é conseguido por um sistema 
de filtro prensa. A estação de Barueri foi escolhida por ser a maior planta de tratamento de 
efluentes sanitários do país e por ter um enorme potencial para o fornecimento de biossólidos 
para fins agrícolas. 
 As amostras de lodo digerido líquido foram coletadas diretamente dos digestores 
anaeróbios, portanto antes da aplicação daqueles produtos químicos. As amostras eram colocadas 
em recipientes plásticos, conservados no gelo para transporte, e posteriormente armazenados em 
refrigeradores mantidos a 4º C até a sua utilização. Em uma primeira etapa da pesquisa foi feita a 
quantificação inicial do teor de metais do lodo digerido bruto, de modo a comparar com valores 
obtidos anteriormente pela empresa operadora e verificar a sua evolução. Em uma etapa seguinte 
foi então coletado o lodo digerido bruto, na forma de amostra composta, para desenvolver três 
experimentos de biolixiviação. 
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3.1 Análise dos metais nas amostras de lodo 
 
 O material usado na determinação de metais passou por um processo preliminar de 
preparação, tendo sido deixado imerso em HNO3 p.a. (20%), por no mínimo 24 h, 
posteriormente foi enxaguado por três vezes com água deionizada e finalmente secado em estufa. 
 As amostras de lodo foram centrifugadas a 10.000 rpm por 20 min a uma temperatura de 
5 a 10º C para separar a fase sólida da fase líquida. As amostras líquidas, acidificadas com HNO3 
p.a., foram transferidas para tubos plásticos e estocadas a 4º C, enquanto que as amostras sólidas 
passaram por uma preparação especial. 
 As amostras sólidas do lodo foram inicialmente secadas em estufa a uma temperatura de 
80ºC por 24 h. Após esfriamento até temperatura ambiente, foram homogeneizadas com um 
moinho do tipo almofariz/pistilo, acondicionadas em recipiente de vidro com tampa plástica e 
guardadas para posterior análise.  
 Para a determinação dos teores de metais nas amostras sólidas do lodo é necessário que se 
produza uma solução aquosa. Para isto adotou-se o método adaptado de Windom et al. (1989), 
que consiste em digeri-las em ácidos fortes (HNO3 p.a., HF p.a. e HClO4 p.a.) em uma 
temperatura de cerca de 100º C. Após o processo de digestão, e esfriada a solução, eram 
adicionados 2 mL de HNO3 10% e cerca de 10 mL de água deionizada, sendo então a solução 
filtrada em lã de vidro e transferida para balões volumétricos de 25 mL. Em seguida as soluções 
eram transferidas para frascos de estocagem e aguardavam a análise que teria que ser feita dentro 
de um período máximo de 6 meses.  
 Os teores dos metais cádmio, chumbo, cobre, cromo, níquel e zinco, foram determinados 
em um espectrofotômetro de absorção atômica, modalidade chama, da marca Perkin Elmer, 
modelo AAnalyst 300, pertencente ao Laboratório de Saneamento da Faculdade de Engenharia 
Civil da UNICAMP.  
 
3.2 Experimento de biolixiviação 
 
 Para os três experimentos de biolixiviação foi necessário fazer uma cultura dos 
microrganismos Acidithiobacillus ferrooxidans (linhagem LR) e Acidithiobacillus thiooxidans 
(linhagem FG01), cedidos pelo Laboratório de Biometalurgia do Instituto de Química da 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), localizado em Araraquara, SP. 
 Inicialmente foi feita uma pré-fermentação utilizando 10 mL do inóculo e 100 mL de 
meio de cultura para produzir o volume necessário de cada uma das suspensões de bactérias. O 
crescimento de cada microrganismo foi então obtido com a utilização de dois erlenmeyers de 
1.000 mL, onde foram adicionados 600 mL do meio de cultura específico e 30 mL do inoculo, 
seguido de agitação a 200 rpm e a uma temperatura de 30º C . O crescimento das bactérias foi 
obtido com o meio líquido T&K (Tuovinen e Kelly, 1973) e o 9K estritamente mineral, contendo 
enxofre elementar como fonte energética (Silverman e Lundgren, 1959), respectivamente para os 
microrganismos Acidithiobacillus ferrooxidans e Acidithiobacillus thiooxidans.  
 Os experimentos de biolixiviação foram realizados em reatores do tipo batelada (batch), 
atingindo-se um volume de aproximadamente 24 L de lodo digerido em cada teste. Ao lodo 
digerido em cada reator foram adicionados 1.200 mL de cada uma das suspensões de bactérias. 
Em seguida o pH inicial da mistura no reator era ajustado para 4 com H2SO4, sendo então 
colocado em uma mesa agitadora, a 125 rpm e a uma temperatura de 24 ± 2º C. Para efeito de 
comparação foi feito o mesmo procedimento com um reator com lodo digerido, porém sem a 
adição das bactérias (controle). Em todos os reatores o pH era medido a cada 24 h. Cada 
experimento de biolixiviação, incluindo o controle, teve a duração máxima de 12 dias, sendo que 
amostras de 100 mL foram retiradas no sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro ou 
décimo segundo dia. 
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4. RESULTADOS 
 
 Os resultados dos teores médios de metais no lodo digerido bruto, apresentados na Tabela 
1, foram fornecidos pela empresa operadora da estação de tratamento e, para efeito de 
comparação, foram também obtidos nesta pesquisa. Observa-se na tabela que os teores de metais 
no lodo digerido da ETE Barueri são muito variáveis, tanto de ano a ano, quanto de mês a mês, 
segundo indicado pela grande amplitude de valores de desvio padrão para cada metal. Atribui-se 
essa variação às descargas clandestinas, provavelmente industriais, na rede coletora de esgotos. 
 
Tabela 1 – Teores médios de metais no lodo digerido da ETE Barueri, fornecidos pela   

SABESP(a) (1998) e inicialmente obtidos nesta pesquisa(b) (1999). 
Metal Teor do metal (mg.kg-1) 

(a) 
Teor do metal (mg.kg-1) 

(b) 
Cádmio 8,9 ± 2,9 9,68 ± 0,48 
Chumbo 278 ± 202 248 ± 80 
Cobre 400 ± 221 1.463 ± 537 
Cromo 260 ± 97 264 ± 205 
Níquel 195 ± 70 239 ± 32 
Zinco 1.511 ± 549 741 ± 320 

 
 Apesar dessa variação nos teores de metais encontrados para o lodo digerido bruto, 
verifica-se que eles, de uma forma geral, ainda seriam passíveis de serem usados na agricultura, 
como, por exemplo, quando comparados com os valores máximos para uso agrícola indicados 
pela União Européia. No entanto, alguns países europeus adotam valores mais restritivos do que 
os da diretiva, o que impediria em muitos casos o uso daquele lodo para a finalidade desejada. 
Dessa forma, é imprescindível que se promova a maior remoção possível dos metais para evitar 
o acúmulo nocivo desses elementos tóxicos no ambiente. 
 
4.1 Crescimento dos microrganismos 
 
 O crescimento das bactérias Acidithiobacillus ferrooxidans e Acidithiobacillus 
thiooxidans, de acordo com a metodologia já citada, ocorreu em tempos distintos. A bactéria 
Acidithiobacillus ferrooxidans apresentou crescimento mais rápido, em aproximadamente 48 
horas (2 dias). Neste caso verificou-se uma mudança de cor que ocorreu na suspensão, passando 
de uma coloração esverdeada para um vermelho intenso, resultado de uma total transformação 
do íon Fe2+ para Fe3+. Já no caso da Acidithiobacillus thiooxidans, o crescimento ocorreu por 
volta de 9 dias, bem mais lento, quando o pH da suspensão tornou-se menor do que 1. 
  
4.2 Biolixiviação do lodo digerido bruto 
 
 Os resultados da biolixiviação do lodo digerido bruto estão apresentados para as fases 
líquida e sólida, após centrifugação, segundo a metodologia já citada. Algumas características do 
lodo mudaram durante os experimentos realizados, como, por exemplo, tornando-se mais 
espesso e a coloração passando de preta para marrom clara.  
 O pH do lodo variou durante o processo de biolixiviação, conforme mostrado na Figura 
1. A partir do pH inicial de 4, ajustado com H2SO4, segundo a metodologia empregada, 
observou-se uma diminuição do seu valor até 2,3, sem nenhuma adição extra de ácido, devido à 
ação microbiológica. Esta acidificação contribuiu com a ocorrência da solubilização dos metais 
no meio líquido. 
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Figura 1 – Valores de pH do lodo de esgoto durante os três experimentos de biolixiviação 
 
 Nas Tabelas 2, 3 e 4 são apresentados os teores de metais obtidos nos três experimentos 
para o sobrenadante do lodo bruto, do controle e do submetido ao processo de biolixiviação. 
Verifica-se nas Tabelas 2, 3 e 4 que o lodo tratado biologicamente apresentou o sobrenadante 
com teores de metais cada vez maiores até o oitavo dia, notando-se a partir daí um decréscimo 
até o final do experimento. Isto significa que houve uma transferência dos metais da porção 
sólida para a porção líquida, o que também ocorreu, porém de um modo menos acentuado, para o 
lodo bruto usado como controle. A obtenção de menores teores após o oitavo dia pode ter 
ocorrido devido à diminuição na acidificação do meio, conforme mostrado na Figura 1. 
 
Tabela 2 – Teor de metais no sobrenadante do lodo bruto, do controle e do lodo submetido a 

biolixiviação (1o experimento) 
        Teor de metais (mg.L-1)  
Sobrenadante Cádmio Chumbo Cobre Cromo Níquel Zinco 
Lodo bruto n.d. - 2,20 n.d. 0,2 6,90 
Lodo bruto controle (12 dias) n.d. - 8,80 0,04 1,0 12,00 
Lodo tratado              (6 dias) n.d. - 16,00 0,81 1,8 47,20 
Lodo tratado              (8 dias) n.d. - 17,50 1,86 1,6 37,00 
Lodo tratado            (10 dias) n.d. - 17,00 1,39 1,6 59,00 

     n.d. : abaixo do limite de detecção 
 
 
Tabela 3 – Teor de metais no sobrenadante do lodo bruto, do controle e do lodo submetido a 

biolixiviação (2o experimento) 
        Teor de metais (mg.L-1)  
Sobrenadante Cádmio Chumbo Cobre Cromo Níquel Zinco 
Lodo bruto 0,86 22,70 1,18 0,75 8,97 19,00 
Lodo bruto controle (12 dias) 1,29 24,60 10,00 0,85 9,32 26,90 
Lodo tratado              (7 dias) 1,41 31,50 15,56 1,82 - 44,80 
Lodo tratado              (8 dias) - 44,10 16,27 1,36 12,14 58,10 
Lodo tratado              (9 dias) 1,43 33,00 11,99 1,17 12,24 35,20 
Lodo tratado            (10 dias) 1,43 34,30 11,89 0,70 10,21 30,40 
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Tabela 4 – Teor de metais no sobrenadante do lodo bruto, do controle e do lodo submetido a 
biolixiviação (3o experimento) 

        Teor de metais (mg.L-1)  
Sobrenadante Cádmio Chumbo Cobre Cromo Níquel Zinco 
Lodo bruto 0,43 19,42 n.d. 1,53 3,75 7,10 
Lodo bruto controle (12 dias) 0,48 23,68 1,72 1,94 7,69 27,92 
Lodo tratado   (6 dias) 1,26 41,10 11,20 1,73 8,29 36,99 
Lodo tratado   (7 dias) 1,26 48,30 11,46 1,68 8,59 34,62 
Lodo tratado   (8 dias) 1,35 43,20 13,55 2,43 9,86 50,75 
Lodo tratado   (9 dias) 1,28 39,30 11,05 2,42 9,22 50,43 
Lodo tratado (10 dias) 1,28 36,00 10,95 2,27 9,10 49,16 
Lodo tratado (11 dias) 1,24 31,30 10,52 2,47 7,99 44,16 
Lodo tratado (12 dias) 1,27 29,60 10,41 2,31 8,74 47,36 

     n.d. : abaixo do limite de detecção 
 
 Os resultados obtidos para o teor de metais na porção sólida do lodo tratado 
biologicamente podem ser vistos na Tabela 5,6 e 7. Pelas Tabelas 5,6 e 7 observa-se a tendência 
inversa que foi verificada para os teores de metais no sobrenadante do lodo após tratamento 
biológico, isto é, uma diminuição de valores até o oitavo dia, seguida de um aumento com o 
tempo. Da mesma forma como foi comentado anteriormente, a reversão no processo de 
solubilização ocorreu com o aumento dos valores de pH. 
 
Tabela 5 – Teor de metais presentes no lodo bruto e na porção sólida do lodo submetido a 

biolixiviação (1o experimento) 
  Teor de metais (mg.kg-1)  
Porção sólida Cobre Cádmio Cromo Chumbo Níquel Zinco 
Lodo bruto 539,87 ± 

1,06 
n.d. 558,34 ± 

10,25 
163,54 ± 

4,02 
476,58 ± 

10,78 
2.464,90 
± 31,81 

Lodo bruto (12 dias) 350,70 ± 
5,50 

n.d. 458,08 ± 
6,97 

101,79 ± 
2,33 

266,84 ± 
6,71 

714,25 ± 
13,86 

Lodo tratado (6 dias) 179,65 ± 
5,26 

n.d. 493,87 ± 
7,02 

98,07 ± 
3,39 

116,34 ± 
4,06 

597,48 ± 
12,46 

Lodo tratado (8 dias) 157,78 ± 
6,51 

n.d. 372,67 ± 
6,07 

58,75 ± 
2,77 

75,85 ± 
4,01 

380,41 ± 
17,60 

Lodo tratado (12 dias) 320,70 ± 
12,53 

n.d. 439,35 ± 
5,36 

122,86 ± 
4,91 

168,62 ± 
5,33 

639,15 ± 
14,67 

n.d. : abaixo do limite de detecção 
 
Tabela 6 – Teor de metais presentes no lodo bruto e na porção sólida do lodo submetido a 

biolixiviação (2o experimento) 
  Teor de metais (mg.kg-1)  
Porção sólida Cobre Cádmio Cromo Chumbo Níquel Zinco 
Lodo bruto 545,43 ± 

6,21 
4,11 ± 
0,20 

453,68 ± 
2,20 

318,66 ± 
4,01 

407,89 ± 
1,78 

1.551,49 
± 95,57 

Lodo bruto (12 dias) 366,33 ± 
5,80 

3,59 ± 
0,18 

357,46 ± 
11,58 

169,60 ± 
3,97 

247,86 ± 
1,84 

494,40 ± 
26,48 

Lodo tratado (6 dias) 336,87 ± 
6,34 

1,66 ± 
0,14 

402,07 ± 
3,45 

152,47 ± 
8,93 

96,13 ± 
4,29 

346,88 ± 
18,39 

Lodo tratado (7 dias) 260,97 ± 
4,48 

1,34 ± 
0,12 

334,47 ± 
7,02 

139,97 ± 
3,07 

95,48 ± 
1,72 

313,59 ± 
14,75 
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Lodo tratado (8 dias) 207,11 ± 
3,43 

1,11 ± 
0,14 

229,39 ± 
3,75 

119,80 ± 
7,51 

85,79 ± 
1,39 

284,83 ± 
12,22 

Lodo tratado (9 dias) 218,57 ± 
3,58 

1,57 ± 
0,14 

233,17 ± 
3,93 

133,83 ± 
5,98 

88,44 ± 
2,36 

263,85 ± 
14,76 

Lodo tratado (10 dias) 252,77 ± 
8,07 

2,31 ± 
0,23 

313,26 ± 
3,02 

144,74 ± 
4,32 

98,50 ± 
4,41 

276,43 ± 
22,91 

Lodo tratado (11 dias) 242,17 ± 
5,41 

2,78 ± 
0,15 

317,26 ± 
3,45 

136,43 ± 
3,94 

88,32 ± 
2,83 

293,29 ± 
12,95 

 
 
Tabela 7 – Teor de metais presentes no lodo bruto e na porção sólida do lodo submetido a 

biolixiviação (3o experimento) 
  Teor de metais (mg.kg-1)  
Porção sólida Cobre Cádmio Cromo Chumbo Níquel Zinco 
Lodo bruto 593,90 ± 

6,14 
14,43 ± 

0,37 
631,02 ± 

3,08 
330,05 ± 

3,20 
338,26 ± 

3,19 
2.437,09 
± 43,72 

Lodo bruto (12 dias) 524,12 ± 
7,57 

12,71 ± 
0,44 

459,50 ± 
3,88 

193,33 ± 
5,88 

202,71 ± 
2,85 

1.339,22 
± 37,63 

Lodo tratado (6 dias) 174,70 ± 
3,53 

5,42 ± 
0,30 

469,82 ± 
4,84 

182,25 ± 
4,37 

81,30 ± 
2,23 

326,93 ± 
15,54 

Lodo tratado (7 dias) 172,57 ± 
4,91 

4,83 ± 
0,14 

447,56 ± 
3,93 

158,92 ± 
7,22 

76,78 ± 
2,47 

319,81 ± 
18,45 

Lodo tratado (8 dias) 162,08 ± 
5,64 

4,67 ± 
0,10 

397,81 ± 
2,67 

132,63 ± 
7,91 

72,80 ± 
2,05 

306,93 ± 
20,49 

Lodo tratado (9 dias) 152,65 ± 
4,72 

5,64 ± 
0,22 

431,77 ± 
9,13 

152,13 ± 
8,49 

78,93 ± 
2,58 

335,89 ± 
13,70 

Lodo tratado (10 dias) 158,66 ± 
4,23 

6,66 ± 
0,14 

439,70 ± 
2,50 

190,71 ± 
6,64 

79,66 ± 
2,92 

337,73 ± 
13,80 

Lodo tratado (11 dias) 161,36 ± 
3,29 

7,25 ± 
0,19 

447,48 ± 
5,70 

198,27 ± 
7,32 

76,04 ± 
1,93 

332,95 ± 
18,10 

Lodo tratado (12 dias) 164,78 ± 
1,95 

7,54 ± 
0,36 

443,20 ± 
5,89 

153,24 
±6,06 

79,21 ± 
2,35 

346,75 ± 
18,67 

 
 De posse dos resultados da biolixiviação do lodo foram calculadas as percentagens de 
remoção dos metais para analisar a eficiência do processo biológico. Para efeito de cálculo foram 
levados em consideração os resultados obtidos para o lodo bruto e os do oitavo dia de 
tratamento, representando os menores teores de metais na porção sólida do lodo. Os resultados 
do cálculo estão mostrados na Tabela 8. 
 
Tabela 8 – Eficiência do processo de biolixiviação na porção sólida do lodo após 8 dias de 

tratamento 
   Remoção (%)   
Porção sólida Cobre Cádmio Cromo Chumbo Níquel Zinco 
Controle, 1o experimento 35 - 18 38 44 71 
Lodo após biolixiviação, 1o 71 - 33 64 84 85 
Controle, 2o experimento 33 15 21 47 39 68 
Lodo após biolixiviação, 2o 62 74 49 62 79 83 
Controle, 3o experimento 12 12 27 41 40 45 
Lodo após biolixiviação, 3o 73 68 37 60 78 87 
Lodo após biolixiviação a 75 50 - 55 - 97 
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Média da biolixiviação 69 71 40 62 80 85 
Média do controle 27 13 22 42 41 61 
Lodo após biolixiviação a 75 50 - 55 - 97 

        a Tyagi et al. (1988), 12 dias 
 
 O lodo que foi submetido ao processo de biolixiviação apresentou uma eficiência bem 
superior ao lodo controle. O metal que mostrou menor percentagem de eficiência no processo 
biológico foi o cromo. Os resultados conseguidos nesta pesquisa em oito dias foram bastante 
similares àqueles obtidos por Tyagi et al. (1988), mesmo tendo aqueles autores utilizado 
informações de 12 dias de operação do reator. Tyagi et al não apresentaram resultados para 
cromo e níquel. É importante citar que variações de um estudo para outro irão com certeza 
ocorrer, principalmente devido às diferentes características físicas e químicas de cada lodo.  
 
 
5. CONCLUSÕES 
 
 As principais conclusões que podem ser tiradas deste trabalho experimental são: 
 
 1. O crescimento das bactérias Acidithiobacillus ferrooxidans e Acidithiobacillus 
thiooxidans ocorreu em aproximadamente 2 dias e 9 dias, respectivamente; 
 2. O pH do lodo variou durante o processo de biolixiviação, partindo de um valor inicial 
de 4 e chegando a 2,3; 
 3. O processo de solubilização dos metais no lodo alcançou um máximo em 
aproximadamente 8 dias de duração dos experimentos de biolixiviação, diminuindo em seguida; 
 4. Durante os experimentos algumas mudanças foram notadas nas características do lodo, 
tais como se tornando mais espesso e a coloração passando de preta para marrom clara; 
 5. Os resultados de remoção dos metais para os lodos tratados biologicamente foram: 
zinco (85 porcento); níquel (80 porcento); cádmio (71 porcento); cobre (69 porcento); chumbo 
(62 porcento); e, cromo (40 porcento), enquanto que nos reatores utilizados como controle foram 
obtidos os seguintes resultados: zinco (61 porcento); níquel (41 porcento); cádmio (13 porcento); 
cobre (27 porcento); chumbo (42 porcento); e, cromo (22 porcento); e, 
 6. A biolixiviação mostrou ser um processo perfeitamente aplicável à remoção de metais 
dos lodos de esgotos, porém estudos adicionais devem ser feitos para demonstrar a sua 
operacionalização em maior escala, incluindo levantamento de custos. 
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