
 

O Que é Biodegradabilidade? 

 

  

Degradabilidade é a capacidade de ser degradado, logo, BIOdegradabilidade é a 

capacidade de ser degradado BIOlogicamente. 

 

A biodegradabilidade depende diretamente das substâncias dissolvidas num 

determinado efluente.  Quanto mais simplificado for o mecanismo bioquímico da 

degradação de compostos presentes no efluente ou, em outras palavras, quanto mais 

rápida for a cinética de biodegradação de determinados compostos-chave, que 

caracterizam determinado efluente, tanto mais biodegradável será este efluente.  Neste 

caso, é a “degradação”, tal qual ela se processe mais rapidamente no processo de 

tratamento, que irá trazer como conseqüência uma maior ou menor biodegradabilidade.  

 

Degradação é, então, “a simplificação” ou “quebra” de moléculas de estruturas 

complexas em moléculas de estruturas mais simples que possam ser incorporadas ao 

metabolismo microbiano. O resultado deste metabolismo é a redução significativa da 

carga orgânica do efluente tratado (Claas & Maia, 264:1994). 

 

Um efluente tem maior biodegradabilidade quanto maior for a carga orgânica 

biodegradável presente no efluente. Por exemplo: um efluente de frigorífico tem maior 

ou menor biodegradabilidade que um efluente de metalúrgica? 

 

Maior, porque a característica orgânica do efluente de frigorífico é maior. 

 

Para uma melhor ilustração do conceito de biodegradabilidade, é interessante 

definirmos o que é fator de biodegradabilidade.  O fator de biodegradabilidade é obtido 

através de uma relação matemática entre Demanda Biológica de Oxigênio – DBO, e 

Demanda Química de Oxigênio – DQO, isto é: 

 

   fb  = DBO5 / 0,65 DQO 

 

no qual a constante 0,65 é adotada para efluentes de origem agroindustrial, ou seja 

efluentes que apresentam de média para alta biodegradabilidade.  

 



 

Para efluentes de baixa biodegradabilidade, podem ser obtidas outras 

constantes, por meio de pesquisa específica. Supondo um efluente qualquer, que 

apresenta DBO5 = 820 e DQO = 3.250, teríamos: 

 

fb  = DBO5 / 0,65 DQO 

 

fb  = 820 / 0,65 x 3250 = 0,39 

 

A tabela a seguir apresenta exemplos de efluentes, na qual foi adotada esta constante 

0,65. 

 

Tabela 5.1 – Classificação de condições de biodegradabilidade. 

Fator de 

Biodegradabilidade (fb) 

Condição de 

Biodegradabilidade 

Origem do efluente 

Superior a 0,90 Ótima Indústria de conservas 

Entre 0,80 a 0,90 Muito boa Doméstico 

Entre 0,70 a 0,80 Boa Frigoríficos 

Entre 0,60 a 0,70 Regular Curtumes completos 

Entre 0,40 a 0,60 Fraca-regular Acabamento de couro 

Entre 0,20 a 0,40 Muito fraca Papel e celulose 

Abaixo de 0,20 Praticamente não 

biodegradável 

Efluente final de 

tratamento biológico 

Fonte: adaptação de CLAAS e MAIA, 1994:268 

 

Conforme demonstra a tabela acima, o fator de biodegradabilidade (fb) pode variar 

entre 0 e 1,0. Quanto mais próximo de 1,0, tanto mais biodegradável, e portanto mais 

facilitado será o tratamento biológico deste efluente. 

 

Um outro ponto importante a considerar está centrado no fato da toxidez que 

determinados compostos possuem para as atividades microbiológicas envolvidas e que 

nem sempre estão relacionadas com a estrutura molecular dos compostos presentes no 

efluente em estudo. Compostos orgânicos que apresentem metais pesados em sua 

constituição como metil ou etil mercúrio, apresentam uma elevada toxidez apesar de 

sua estrutura molecular ser relativamente simples.  Outros agentes contaminantes 

inorgânicos, como por exemplo cromo, chumbo, cádmio e cobre, entre outros metais, 



são inibidores das atividades metabólicas de microrganismos quando presentes em 

concentrações até mesmo moderadas. 

 

Na realidade o que se quer ressaltar aqui é que biodegradabilidade e toxidez são 

definições distintas mas que, quando se trata de efluentes líquidos, mesmo que, por 

características do processo industrial o esperado fosse encontrar um efluente com 

características de biodegradabilidade maiores, a presença de compostos com elevada 

toxidez pode propiciar um efeito contrário, dificultando o tratamento biológico.  É o que 

ocorre quando, em determinado processo industrial, se aplicam biocidas em uma 

determinada etapa e, de acordo com o efeito residual deste biocida, seus efeitos podem 

se alastrar para as várias unidades de tratamento, chegando seus efeitos até o sistema 

biológico, podendo até ocasionar o colapso do mesmo.  Nestes casos, mesmo se 

tratando de efluentes com características de biodegradabilidade elevada, a presença 

destes agentes biocidas pode comprometer seu desempenho em função da toxidez 

ocasionada por estes agentes. 

 

  



5.5 - TIPOS DE TRATAMENTO BIOLÓGICO 

 

Muitos são os sistemas biológicos aplicáveis ao tratamento de resíduos líquidos, 

industriais ou domésticos. Neste item, serão abordados inicialmente os principais 

fatores que influenciam na escolha do sistema de tratamento biológico, e logo em 

seguida os tipos mais aplicados no tratamento de resíduos industriais. 

 

Lagoas de Estabilização 

• Lagoas aeradas naturalmente  

• Lagoas facultativas 

• Lagoas aeradas facultativas 

• Lagoas totalmente aeradas 

• Lagoas em série 

• Lagoas anaeróbias 

 

Lodos Ativados 

• Alta carga 

• Média carga 

• Baixa carga 

• Aeração prolongada 

 

Leitos percoladores 

• Alta carga 

• Baixa carga 

 

Biodigestores 

• Aeróbios 

• Anaeróbios 

 

 

Fatores Que Influenciam a Escolha do Sistema de Tratamento 

Biológico 

 

A escolha do tipo de tratamento secundário a ser utilizado depende de vários fatores, 

como, por exemplo: 



 

• características do efluente a ser tratado; 

• custo dos equipamentos; 

• custo operacional; 

• área disponível; 

• necessidade de remoção de nutrientes; 

• resistência às variações de carga. 

 

Esses tipos de tratamento secundário serão descritos a seguir: 

 

Características do efluente a ser tratado 

Esse fator considera a concentração de parâmetros como DBO5, DQO (e da associação 

destes dois o fator de biodegradabilidade), metais, substâncias potencialmente tóxicas 

e/ou recalcitrantes entre outros.  

 

A concentração de DBO5 é fator determinante no dimensionamento do sistema de 

tratamento, pois representa a parcela biodegradável da matéria orgânica. O fator de 

biodegradabilidade pode nos informar a viabilidade técnica da utilização de um sistema 

biológico ou não, posto que em sistemas de biodegradabilidade baixa, o sistema 

biológico deverá estar associado a uma unidade físico-química avançada.  

 

Outro ponto importante com relação às características do efluente associado a sua 

biodegradabilidade pode ser observada, em especial, em sistemas de tratamento 

biológico em série, nos quais a biodegradabilidade decai significativamente com a 

seqüência do tratamento. Isto faz com que ao planejar-se o tratamento a ser empregado 

deve-se prever esta possibilidade. 

 

Já a concentração de metais pode determinar ou não a inibição do processo de 

degradação biológica e, conseqüentemente, sua inviabilidade técnica. 

 

 

Custo dos equipamentos 

Alguns sistemas biológicos fazem uso de equipamentos de aeração com o objetivo de 

garantir os fenômenos aeróbios. Neste caso, a empresa deve considerar o investimento 

que será realizado na compra dos equipamentos.  

 



Por outro lado, sendo o sistema aeróbio ou anaeróbio ou até mesmo misto, a 

automatização de algumas unidades de tratamento pode ser importante para a melhora 

das condições operacionais da planta, o que irá significar maiores gastos de 

implantação e de manutenção. Evidentemente, toda planta de tratamento de efluentes 

líquidos irá gerar uma parcela de lodo, concentrado, borra ou qualquer outro resíduo de 

natureza pastosa ou até mesmo sólida, fazendo com que seja necessário alguma forma 

mecânica de espessamento ou desidratação destes resíduos, para um melhor 

gerenciamento destes, quer diminuindo custos de manuseio, transporte ou até mesmo 

de disposição final. Todavia, para que isto possa ocorrer é necessário realizar-se 

investimentos na compra de equipamentos adequados para esta finalidade. 

 

Os sistemas de tratamento biológico-anaeróbios, por serem via de regra mais 

compactos, não requererem dispositivos de aeração e, comparativamente aos sistemas 

aeróbios, geram muito menos lodo que estes. São os que potencialmente apresentam 

os menores custos em equipamentos.  

 

  

Custo operacional 

Este item considera o custo com a operação e manutenção do sistema de tratamento. 

Alguns necessitam de maior controle analítico, como por exemplo os lodos ativados, 

que requerem análises periódicas do reator biológico, bem como do efluente que 

ingressa e do efluente tratado. Também nestes casos a operação do sistema requer 

pessoal especializado (nível técnico com treinamento específico), bem como, 

considerando sistemas de maior porte, a necessidade de se adotar unidades de 

sedimentação com sistemas mecânicos de raspagem e remoção de lodo. Já os 

sistemas extensivos como as lagoas de estabilização têm custos de operação e 

manutenção reduzidos, mas também necessitam de controles analíticos periódicos. 

 

Também aqui os sistemas biológicos anaeróbios apresentam vantagens no que se 

refere aos custos de manutenção, mesmo que também necessitem de controles 

analíticos operacionais iguais ou até mesmo maiores que os sistemas dependentes de 

oxigênio dissolvido. 

 

 

Área disponível 

A área é determinante na escolha do tipo de tratamento. Em primeiro lugar a empresa 

deve verificar a área disponível para a instalação do sistema. Unidades do tipo lagoas 



de estabilização ocupam grandes áreas, já os lodos ativados necessitam de áreas bem 

menores. Menores áreas ainda irão necessitar sistemas compactos como biofiltros ou 

reatores anaeróbios compactos. 

 

Também é importante prever-se áreas para ampliações, tanto em função do 

crescimento das empresas, quanto da necessidade de melhoria contínua que as plantas 

de tratamento devem propiciar em função da evolução sistemática da variável ambiental 

da atualidade. 

 

 

Necessidade de remoção de nutrientes 

Em função das reações envolvidas serem fundamentalmente biológicas nas quais 

processos metabólicos, de crescimento, reprodução, aclimatação e manutenção estão 

estreitamente em desenvolvimento, além da carga orgânica carbonácea, é necessário 

um adequado balanço de nutrientes, basicamente N e P, para o desenvolvimento 

celular.  Contudo, como vimos, este balanço muitas vezes apresenta-se desequilibrado 

com excesso de um ou de ambos os nutrientes, necessitando, paralelamente à 

depuração da carga orgânica carbonácea, uma remoção destes nutrientes pois, caso 

contrário, os mesmos irão alterar o balanço natural de nutrientes nos corpos receptores 

em que são lançados, com graves conseqüências como a verificada por ocasião do 

fenômeno da eutrofização.   

 

Para que ocorra a remoção de fósforo em excesso é necessário criar-se condições para 

a formação de fosfatos insolúveis, para que ocorra sua eliminação em sedimentadores 

intermediários às unidades biológicas.   

 

Já o nitrogênio excedente tem sua remoção mais difícil dos sistemas biológicos, pois 

necessita alternar meios oxidantes fortes para que ocorra a nitrificação e meios quase 

totalmente anóxicos para que os nitritos e nitratos produzidos na nitrificação sejam 

eliminados na forma de nitrogênio elementar na desnitrificação.  Estas questões serão 

aprofundadas quando se tratar dos processos de nitrificação e desnitrificação. Dos 

sistemas biológicos relacionados no item 5.5, tomando-os como sistemas unitários, pois 

deve-se ter em mente a possibilidade de efetuar-se associações de sistemas diferentes, 

os sistemas exclusivamente anaeróbios não apresentam a possibilidade da 

desnitrificação em virtude de não haver possibilidades da nitrificação.   

 



As lagoas, por possuírem zonas aeróbias e anaeróbias, podem desenvolver nitrificação 

e desnitrificação, mesmo que realizadas quase que aleatoriamente.  Já os lodos 

ativados devem prever unidades de desnitrificação, tendo em vista que, principalmente 

em áreas tropicais, tem plena condição de desenvolverem a nitrificação.  Caso contrário 

a desnitrificação irá ocorrer inadequadamente em unidades como os sedimentadores 

secundários. 

 

 

Resistência às variações de carga 

Em muitos casos na indústria há uma certa dificuldade em manter-se alimentações 

constantes de efluentes em seus sistemas biológicos.  Por este motivo é muito 

importante a escolha de sistemas compatíveis com o modo de operação, em especial 

no que se refere à sua alimentação, tanto com relação à carga quanto à constância na 

alimentação.  Em que pese uma maior demora para chegar à aclimatação e, por 

conseguinte, sua entrada em regime de operação, os sistemas anaeróbios têm uma 

maior resistência às variações de cargas, se comparados aos sistemas essencialmente 

aeróbios. 

 

 

 

 

Lagoas de Estabilização 

 

As lagoas de estabilização são sistemas pioneiros no tratamento de resíduos 

domésticos e mesmo industriais, tendo em vista que nos primórdios das ações para 

depuração de efluentes líquidos os conhecimentos relativos aos fenômenos biológicos 

envolvidos não eram de todo compreendidos.  Por outro lado, em alguns casos os 

efluentes líquidos ficavam retidos em lagoas de decantação por vários dias e, em que 

pese a precariedade das instalações, observou-se que a depuração ocorrida ia um 

pouco além do esperado para uma simples decantação. 

 

Dentre as formas de tratamento biológico, as lagoas de decantação são as mais 

extensivas e que reproduzem mais fielmente as condições naturais que ocorrem em 

corpos d’água submetidos a efluentes provenientes de atividades humanas. 

 



Os agentes depuradores são constituídos por colônias de microrganismos que vão atuar 

sobre a carga orgânica dissolvida que ingressa no sistema. De acordo com a forma 

predominante pela qual se dá a estabilização da matéria orgânica, as lagoas de 

estabilização podem ser divididas em: 

 

• Lagoas aeradas naturalmente  

• Lagoas facultativas 

• Lagoas aeradas facultativas 

• Lagoas aeradas mecanicamente 

• Lagoas em série 

• Lagoas anaeróbias 

 

Cada uma delas será detalhada separadamente. 

 

 

 

Lagoas aeradas naturalmente 

As lagoas aeradas naturalmente, também chamadas de Polimento ou Maturação, são 

sistemas onde o aporte de oxigênio se verifica apenas pela transferência do oxigênio do 

ar para a água, através da superfície líquida pela ação dos ventos, e através da atividade 

fotossintética das algas. Ocorre a predominância de condições aeróbias em toda a área 

da lagoa.  

 

Este tipo de lagoa não deve ser projetado para altas cargas orgânicas (DBO de entrada 

não deve ser superior a 70,0 mg/l, segundo SENAI, 28:1991). A redução de carga 

orgânica não é um fator primordial, embora alguma remoção possa se processar no seu 

interior, contudo dificilmente ultrapassa 50% de abatimento efetivo deste item. O objetivo 

principal é reduzir a concentração de coliformes e microrganismos patogênicos. Assim 

sendo, o dimensionamento das lagoas deve basear-se no decaimento bacteriano em 

seu interior, ao invés dos modelos normalmente adotados para lagoas de estabilização, 

que se baseiam no decaimento da matéria orgânica. Com o adequado 

dimensionamento, pode-se conseguir, em uma única lagoa, remoção de coliformes de 

cerca de 95% ou até 99,99%, com a utilização de lagoas em série (SENAI, 28:1991). 

 

As lagoas aeradas naturalmente, a fim de manterem as condições aeróbias, não devem 

ultrapassar um metro de profundidade. Na maioria dos casos a profundidade fica entre 

0,30m e 0,5m, pois desta forma se garante luminosidade suficiente para a realização da 



fotossíntese por intermédio das algas e a incidência de raios solares que contribuem 

para a destruição dos microrganismos.  

 

Este tipo de lagoa não deve ser utilizado como único sistema no tratamento de efluentes 

industriais, pois não suporta altas concentrações de carga orgânica que caracterizam a 

maioria destes resíduos, ou mesmo altas concentrações de sólidos suspensos ou 

decantáveis.  

 

 

Figura 5.19 – Esquema de uma lagoa aerada naturalmente 

 

 

 

Lagoas facultativas 

As lagoas facultativas realizam a depuração biológica através de fenômenos aeróbios, 

na camada superior e, através de fenômenos anaeróbios, na camada de fundo. Da 

mesma forma que as lagoas aeradas naturalmente, as lagoas facultativas não recebem 

aporte de oxigênio mecânico (por equipamentos de aeração).  São lagoas que 

apresentam delicadas condições de equilíbrio entre dois processos tão distintos e esta 

peculiaridade deve ser observada com rigor nas premissas de projeto.  Em primeiro 

lugar deve-se ter uma boa avaliação das características físico-químicas do efluente a 

ser tratado.  Em segundo lugar, deve-se ressaltar que estas lagoas não suportam 

elevadas cargas orgânicas, sendo, muitas vezes, destinadas a sistemas de polimento. 

Por último, deve-se ter em mente que, com o tempo, a parcela anaeróbia tende a 

predominar e como sua cinética de abatimento da carga orgânica é menor que a cinética 

aeróbia, com o predomínio desta parcela anaeróbia haverá um decréscimo na eficiência 

de abatimento da carga orgânica incidente. 



 

 

 

Figura 5.20 – Esquema de uma lagoa facultativa 

 

 

 



 

 



O suprimento de oxigênio na camada aeróbia de lagoas depende principalmente da 

atividade fotossintética das algas e da reaeração superficial através da interface 

ar/água. Como visto no início deste capítulo, nas lagoas as algas desempenham um 

papel de extrema importância. Utilizam os nutrientes e, através da fotossíntese, liberam 

oxigênio que ajuda a manter as condições aeróbias. O oxigênio liberado estará 

disponível para a atividade bacteriana de oxidação da matéria orgânica. As bactérias 

existentes nas lagoas utilizam este oxigênio produzindo o gás carbônico que é 

imediatamente utilizado pelas algas. Portanto, existe uma relação mútua entre algas e 

bactérias, embora certas espécies de algas possam também utilizar o material orgânico 

diretamente. 

 

Os sólidos sedimentáveis de um efluente industrial quando entram na lagoa facultativa, 

se depositam no fundo. Parte dos sólidos suspensos e dissolvidos sofrem oxidação 

aeróbia na camada superficial e parte formará precipitados pela ação dos sais solúveis 

existentes nas águas. O material depositado sofrerá oxidação anaeróbia resultando 

alguns sais minerais e nutrientes orgânicos solúveis, além dos gases carbônico, 

sulfídrico, metano e amônia entre outros, que se difundirão na massa líquida.  

 

A profundidade destas lagoas é de 0,5 a 1,0m podendo ser encontradas lagoas com até 

1,5m, dependendo da faixa de evaporação da região. Contudo não devem ser muito 

profundas para que não ocorra uma predominância muito grande da camada anaeróbia, 

reduzindo a eficiência de depuração do sistema, como vimos anteriormente.  

 

Quanto à carga orgânica superficial aplicada, esta deve ser avaliada em função do tipo 

de efluente a das condições climáticas da localidade onde se pretende instalar a lagoa. 

A faixa normalmente utilizada fica entre 100 e 350 kg DBO/ha.dia.  

 

O tempo de retenção é muito variável e depende da carga. Normalmente o tempo de 

retenção fica acima de 15 dias. A aplicação deste tipo de lagoa no tratamento de 

efluentes industriais restringe-se a utilização de sistemas em série. Devido às altas 

concentrações de carga orgânica e complexidade da maioria dos efluentes industriais, 

dificilmente é possível o uso de uma única unidade tipo lagoa facultativa. Contudo a 

utilização de sistemas compostos de  tipos diferentes  de lagoas tem se mostrado 

eficiente no tratamento de vários efluentes. Sistemas compostos serão motivos de 

discussão ainda neste capítulo. 

 

 



 

Lagoas aeradas facultativas 

São lagoas de estabilização que, por características próprias ao seu dimensionamento, 

atuam preferencialmente por processos microbiológicos aeróbios, mas que também 

ainda empregam efetivamente processos anaeróbios necessários na complementação 

das atividades de abatimento da matéria orgânica, conforme a profundidade de seu leito 

em relação à superfície líquida e à distância dos mecanismos de aeração.  

 

É importante salientar que os fenômenos aeróbios são garantidos e até mesmo 

intensificados por meio da utilização de equipamentos de aeração, sendo esta a 

principal diferença entre as lagoas facultativas e as lagoas aeradas facultativas. 

 

Com base na ilustração a seguir, serão explicadas de forma simplificada as 

peculiaridades dos fenômenos envolvidos numa lagoa aerada em equilíbrio. 

 

 

Figura 5.21 – Esquema de uma lagoa aerada facultativa 

 

 

 



As lagoas aeradas facultativas são definidas como sistemas de depuração biológica 

onde os processos aeróbios e anaeróbios estão associados na estabilização da matéria 

orgânica, sendo os processos aeróbios os predominantes. 

 

Na figura 5.21 observa-se a existência de três zonas com predominância de atividades 

microbianas diversas e também a existência de mais duas zonas com movimentações 

hidráulicas distintas.  

 

As zonas que englobam atividades biológicas diversas são as seguintes: zona aeróbia 

e zona anaeróbia. A zona aeróbia, também chamada de camada aeróbia, ocorre na 

camada de superfície da lagoa. A atividade aeróbia é mais intensa nas zonas de 

completa dispersão de oxigênio, próximas do equipamento de aeração e mistura e junto 

à camada superficial ao longo de toda a extensão da lagoa. Quando o sistema se 

encontra em equilíbrio, as taxas de remoção da carga orgânica, em função do tempo, é 

maior na zona aeróbia. 

 

A zona anaeróbia está localizada no fundo da lagoa. A sedimentação dos sólidos 

suspensos, gerados pela atividade aeróbia ao longo do tempo, caracterizando o que se 

chama lodo biológico, vai se acumulando nesta camada, aumentando a zona anaeróbia 

no decorrer da vida útil da lagoa. Assim, a digestão anaeróbia desse material confere 

ao lodo sedimentado um maior grau de mineralização e compactação.  Isto faz com que 

esta zona, em que pese uma primeira impressão contrária, seja de extrema importância 

para a complementação dos processos de digestão biológica. 

 

A zona facultativa é aquela camada onde está ocorrendo constantemente a transição 

entre os dois processos biológicos possíveis. De fato esta zona não existe realmente, o 

que ocorre de fato é que microrganismos facultativos, como descrito anteriormente 

neste capítulo, possuem a peculiaridade de se comportar como organismos aeróbios 

onde houver disponibilidade de oxigênio, ou como organismos anaeróbios onde tal não 

ocorre. Como só pode ocorrer uma das duas situações, presença ou ausência de 

oxigênio dissolvido no meio líquido, os organismos facultativos em síntese irão compor 

ou a zona aeróbia ou a zona anaeróbia. 

 

Agora, serão examinadas as zonas constituídas por condições hidráulicas distintas, 

também com o auxílio da figura 5.21. Observa-se a existência de duas zonas: a zona 

de completa mistura e a zona de decantação. A primeira geralmente encontra-se 

próxima ao ponto, ou pontos de entrada do efluente na lagoa. Já a segunda situa-se 



próximo ao ponto de saída do efluente. Isto se explica pelo fato de não se utilizar tanques 

de sedimentação após as lagoas aeradas facultativas. Os sólidos gerados no processo, 

que podem ser arrastados até a saída pela ação do sistema de aeração, se depositam 

no próprio leito da lagoa, em especial na zona de decantação. 

 

Com relação ao posicionamento dos aeradores, justifica-se sua proximidade à entrada 

de efluente por dois motivos principais. O primeiro, em função de que quanto mais 

afastado da saída de efluente da lagoa, menor a probabilidade de arraste dos sólidos 

suspensos e mesmo sedimentáveis por ação da turbulência mecânica, garantindo a 

eficácia da zona de sedimentação e por conseqüência, dispensando a utilização de um 

sedimentador secundário. 

 

Outro motivo baseia-se no fato de que é justamente próximo ao ponto de ingresso do 

efluente na lagoa que a carga orgânica aplicada é máxima. Logo, é nesta região que se 

verifica a maior demanda de oxigênio. 

 

O posicionamento peculiar dos sistemas de aeração em uma lagoa aerada facultativa, 

colocados de forma assimétrica, pode, muitas vezes, surpreender o leigo ou mesmo os 

técnicos que não tenham tido acesso ao projeto do sistema implantado, pois pode ser 

difícil avaliar visualmente uma lagoa e determinar-se o tipo de sistema que se tem à 

frente.  

 

Lagoas aeradas 

Neste tipo de lagoas, a estabilização de matéria orgânica ocorre, exclusivamente, por 

fenômenos aeróbios, ao menos teoricamente. 

 

A potência de aeração instalada deverá ser suficientemente alta para fornecer o 

oxigênio necessário para a atividade microbiológica e, na medida do possível, impedir 

a sedimentação de sólidos no fundo das lagoas. Outra característica deste tipo de lagoa 

é a necessidade de utilização de sedimentadores secundários para separação do lodo 

biológico formado na lagoa. O esquema a seguir ilustra um sistema de lagoa aerada. 

 



 

Figura 5.22 - Esquema de um sistema de lagoa aerada 

 

Quanto à potência específica aplicada nos sistemas de aeração e mistura, as lagoas 

aeradas ocupam uma posição intermediária entre as lagoas aeradas facultativas e os 

lodos ativados. A potência a ser utilizada para estas lagoas está entre 10 - 14 W/m3. 

 

Quanto ao sedimentador, o lodo biológico proveniente de uma lagoa aerada tem menor 

velocidade de decantação que o lodo proveniente de um lodo ativado. Por este motivo, 

deve ser adotada uma taxa de aplicação de 0,4 m3/m2 h (vale lembrar que quanto menor 

for este valor, mais difícil é a sedimentação dos sólidos presentes no efluente a ser 

clarificado). 

 



Devido às características do lodo secundário, o tipo de sedimentador ideal para esta 

etapa é o sedimentador com braço raspador.  E, ao contrário do que possa parecer, 

tempos de retenção hidráulicos muito superiores a 4 horas podem ocasionar uma série 

de problemas que, além do maior custo de implantação, prejudicam a eficácia do 

sistema.  

 

O tempo de retenção médio em um decantador secundário é 3 a 4 horas. O tempo de 

retenção hidráulico de uma lagoa aerada para estabilização da matéria orgânica 

teoricamente deve ser menor do que o tempo de retenção de uma lagoa aerada 

facultativa. Entretanto, tudo irá depender da carga orgânica aplicada além, 

evidentemente, do tipo de efluente em tratamento.  

 

 

Lagoas anaeróbias 

São caracterizadas pela ausência de oxigênio na massa líquida. Atuam 

predominantemente processos biológicos anaeróbios. Estas lagoas são empregadas 

com grandes vantagens para efluentes com elevadas cargas orgânicas e alto teor de 

sólidos, sendo normalmente utilizadas como primeiro estágio do tratamento biológico, 

como uma espécie de abrandador de elevadas cargas orgânicas.  Certamente para 

alguns tipos específicos de efluentes podem ser utilizadas como sistemas de tratamento 

definitivo.  

 

Os processo biológicos que se desenrolam nas lagoas anaeróbias são aqueles descritos 

no item Fenômenos Biológicos Anaeróbios deste capítulo.  

 

De forma resumida, quando as lagoas anaeróbias entram em funcionamento os 

microrganismos metabolizam nas primeiras semanas as proteínas, os hidratos de 

carbono e os lipídeos, produzindo grande quantidade de ácidos orgânicos de baixa 

massa molecular. Em conseqüência o pH baixa para 6 ou 5 produzindo gases de odores 

desagradáveis como o gás sulfídrico, mercaptanos, entre outros. 

 

Após a formação de ácidos orgânicos, as bactérias metanogênicas oxidam os ácidos 

orgânicos, produzindo gás carbônico e metano principalmente. Ao mesmo tempo o pH 

passa a subir até atingir um valor constante entre 7,2 e 7,5. O meio ligeiramente alcalino 

controla a produção de compostos odoríferos, principalmente gás sulfídrico, que é 

substituído por sulfidrilas, que permanecem em solução e são praticamente inodoras 

(CETESB, 1975:68). A matéria nitrogenada dá origem a nitritos e nitrogênio e algumas 



vezes a nitratos. A matéria fosfatada dá origem a fosfitos e fosfatos, a maioria dos quais 

deposita-se no fundo da lagoa. Atingindo este estado a lagoa anaeróbia entra em fase 

de equilíbrio biológico e os ácidos orgânicos formados são imediatamente 

metabolizados pelas bactérias metanogênicas, tornado-se quase que completamente 

inodora.  

 

Quando uma lagoa anaeróbia apresenta problemas de mau cheiro é sinal que há um 

desequilíbrio biológico no sistema. Alterações de temperatura, por exemplo, podem 

causar a desestabilização das reações. A tendência é que após algumas semanas o 

equilíbrio se restabeleça novamente.  

 

Quanto ao dimensionamento deste tipo de lagoa, os valores para carga orgânica variam 

de 0,4 a 0,8 kg DBO/d.m3 , com tempos de retenção hidráulicos de três a seis dias 

(Uehara, 1989:27). 

 

No que se refere à profundidade, a faixa normalmente empregada fica entre 3,0 a 5,0m, 

isto porque quanto mais profunda for a lâmina d’água tanto mais difícil será a difusão de 

oxigênio atmosférico nas estratificações mais profundas, garantindo os processos 

anaeróbios. 

 

A remoção da DBO nas lagoas anaeróbias não é muito elevada, variando de 50% a 

70%. Em comparação com lagoas facultativas ou aeradas naturalmente a quantidade 

de DBO removida por unidade de volume ou de superfície é muito maior. Entretanto o 

efluente tem baixo padrão de qualidade e normalmente é necessário um tratamento 

complementar posterior. Em especial nos casos onde a presença de sulfatos residuais 

nos efluentes é considerável, ocasionando a produção de sulfetos por via de redução 

biológica. 

 

No que se refere à remoção de coliformes, a eficiência das lagoas anaeróbias é muito 

menor que das lagoas aeradas naturalmente, facultativas ou aeradas facultativas. Isto 

devido à ausência de oxigênio dissolvido e à propriedade de bloquear de forma mais 

eficaz a incidência de raios ultravioleta do sol, em função de sua elevada turbidez. Pode-

se considerar uma remoção de 40 a 50% de coliformes (CETESB, 1975:71). 

 

O efluente de uma lagoa anaeróbia tem uma aparência cinzenta, elevada turbidez, DBO 

frequentemente elevada, não contém oxigênio dissolvido e apresenta odor 

desagradável. 



 

O esquema a seguir ilustra um sistema de lagoa anaeróbia. 

 

Figura 5.23 - Esquema de um sistema de lagoa anaeróbia 

 

 

Lagoas em série 

São sistemas biológicos compostos de duas ou mais unidades dispostas em série, de 

maneira que o efluente que deixa a primeira lagoa ingressa na segunda lagoa para 

complementação da depuração desejada e assim sucessivamente, dependendo do 

número de unidades (lagoas) utilizadas. 

 

Nas lagoas em série, ocorrem situações distintas em cada unidade biológica. Na 

primeira lagoa incide o efluente bruto ou, se for o caso, do tratamento primário, logo, 

com elevada carga orgânica. Desta forma, sobre a primeira lagoa, incide uma carga 

orgânica maior que nas demais unidades em série. Por outro lado, este efluente é o que 



apresenta melhores condições de biodegradabilidade, pois a matéria orgânica de mais 

rápida estabilização é imediatamente absorvida pelo metabolismo dos microrganismos 

presentes. Assim, quando o efluente dessa lagoa converge para a seguinte, há uma 

concentração crescente de substâncias orgânicas mais complexas e de mais difícil 

biodegradabilidade.  

 

O fato de haver uma gradual diminuição do fator de biodegradabilidade ao longo da 

seqüência de lagoas impõe, tecnicamente, um limite quanto ao número de unidades a 

ser adotado. Quando for atingido um fator de biodegradabilidade crítico de 0,2, o 

efluente praticamente deixa de ser biodegradável. Assim, se  mesmo com este valor 

crítico o efluente apresentar valores incompatíveis com a legislação, deve-se pensar no 

emprego de sistemas pós-biológicos para um polimento final no efluente, não 

exclusivamente biológico. 

 

O emprego de lagoas em série apresenta algumas vantagens em relação à utilização 

de lagoas convencionais: 

• quanto à eficiência, a remoção de carga orgânica é superior à utilização de uma 

única lagoa; 

• quanto à limpeza do material sedimentado, enquanto efetuamos a limpeza de 

uma unidade, a outra pode permanecer operando emergencialmente; 

• quanto ao tempo de retenção total, é menor se comparado ao tempo de retenção 

de uma única lagoa convencional. 

 

Atualmente os sistemas de lagoas em série são os sistemas mais empregados, em se 

tratando de lagoas de estabilização, em função de sua versatilidade e incrível 

capacidade, mediante pequenas modificações, de se adequarem a novas demandas de 

efluentes. Por exemplo, quando se empregam sistemas em série a primeira unidade do 

sistema, via de regra, necessita de uma maior densidade de potência de aeração, em 

função da maior carga orgânica absoluta que incide na mesma. Por via de 

conseqüência, pode-se ter uma elevada turbulência, em função da alta densidade de 

potência e assim é necessário o emprego de um sedimentador intermediário às lagoas.   

 

Caso, no futuro, se faça necessário uma maior eficiência na remoção da carga orgânica, 

praticamente tem-se todas as instalações adequadas para a transformação da primeira 

lagoa em um sistema de lodos ativados, tanto por aeração prolongada quanto um lodo 

ativado convencional de baixa ou média carga, bastando para isto propiciar condições 

para que seja possível a realização de reciclo de lodo onde anteriormente apenas havia 



descarte de lodo. Enquanto ainda o sistema estiver atuando como lagoa aerada, em 

virtude da existência de sedimentador secundário, há um ganho no intervalo de tempo 

entre as limpezas, mormente devido ao fato de existir uma maior densidade de potência 

que acaba arrastando parte dos flocos biológicos para o sedimentador.  Como as lagoas 

não dependem de controle de sólidos suspensos de forma tão crítica como a verificada 

em todos os sistemas de lodos ativados, os controles operacionais, por isso mesmo, 

são mais simples e menos onerosos. Os sistemas de lagoas em série serão comentados 

novamente com os sistemas biológicos mistos. 

 

 

Figura 5.24 – Esquema de uma das variantes mais comuns de lagoas em série 

 

 

 

 
 

 



Teste piloto realizado no SENAI com Lagoa Aerada Facultativa. 
 

 

 

  



 


