
Lodos Ativados 

 

Os lodos ativados são sistemas de depuração biológica por via exclusivamente aeróbia. 

A carga orgânica é depurada por colônias de microrganismos heterogêneos que 

constituem o floco biológico. A massa total destes flocos é denominada lodo ativado. 

O sistema de lodos ativados é constituído basicamente por um reator biológico (aerado 

artificialmente) e um sedimentador, onde ocorre a sedimentação dos flocos biológicos, 

composto obrigatoriamente de uma tubulação de reciclo de lodo biológico ao menos 

para o reator biológico. 

 

 

Figura 01 - Fluxograma de um sistema de lodos ativados 

 

Figura 02 - Fluxograma de um sistema de lodos ativados com tanques de 

desnitrificação. 



 

A massa de lodo ativado a ser mantida no reator deve permitir a degradação da matéria 

orgânica até níveis desejados e é determinada através de pesquisas que forneçam 

parâmetros cinéticos específicos para o efluente a ser tratado. 

 

Com relação aos microrganismos os sistemas de lodos ativados apresentam uma 

microfauna diferenciada porque o processo apresenta características específicas como 

turbulência, aeração mecânica e turbidez, esta devido ao alto teor de material em 

suspensão. Entre a microbiota normalmente são encontradas várias espécies de 

bactérias, entre elas as filamentosas, formando a biomassa, protozoários, vermes e, 

algumas vezes, fungos. 

 

As bactérias predominam no sistema e são responsáveis pela formação e estabilização 

do floco biológico. Elas utilizam a matéria orgânica presente nos despejos como fonte 

de alimento, decompondo-a em CO2, H2O, NO3, etc., liberando energia para produzir 

novas células e manter seu metabolismo basal. As bactérias produzidas formam os 

flocos biológicos que compõem o lodo biológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de Degradação Aeróbia da Matéria Orgânica  
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O aspecto do lodo biológico ao microscópio em geral pode ser descrito da seguinte 

forma: as bactérias se agregam formando flocos, que também congregam bactérias 

filamentosas. 

 

Na superfície desses flocos fixam-se os protozoários sésseis e ciliados pedunculados. 

Alguns gêneros de protozoários vivem em estreita ligação com os flocos, alimentando-

se destes e mantendo-se sempre em torno deles, sem estar fisicamente ligados a eles. 

Por último existem os ciliados livre-nadantes, que se movem nos espaços entre os 

flocos, os flagelados e as amebas, podendo estes dois últimos estar preferencialmente 

tanto na superfície do floco quanto no espaço entre eles, dependendo da espécie. Os 

micrometazoários (rotíferos e pequenos vermes) também se locomovem, em geral no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floco biológico ao microscópio 

 

As bactérias unicelulares presentes nos lodos ativados normalmente pertencem à 

espécie Zoogloea ramigera. Esta foi por muito tempo considerada como a única 

responsável pela floculação do lodo biológico, contudo atualmente outras teorias foram 

formuladas para explicar este fenômeno. 

 

Outros gêneros aparecem frequentemente no lodo biológico como: 

Achromobacterium, Chromobacterium e Pseudomonas. São bactérias gram 

negativas, com ação proteolítica. A Zoogloea forma massas gelatinosas reconhecíveis 

ao microscópio porque formam estruturas dendríticas.  

 

As bactérias filamentosas, presentes tanto no floco como livres, igualmente degradam 

a matéria orgânica, mas seu crescimento deve ser controlado pois podem causar 

problemas na decantação do lodo. 



Dentre as bactérias filamentosas, a Sphaerotilus natans é a mais comum em lodos 

ativados, caracterizando-se pela presença de bainha e ramificação falsa. São filamentos 

finos e, em geral, os septos celulares não são visíveis. Outras bactérias podem estar 

presentes no processo, como Thiotrix, Beggiotoa e Nocardia, além de outras 

espécies. A fotografia a seguir ilustra os flocos biológicos de aspecto filamentoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodo ativado de aspecto filamentoso 

 

Os fungos não são muito comuns em lodos ativados e, quando presentes, em geral são 

Deuteromicetos (fungos imperfeitos). Com maior frequência são encontradas espécies 

do gênero Geotrichum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungo identificado em lodo ativado  



Curva de crescimento dos microrganismos 

A curva de crescimento mostra a variação da quantidade de microrganismos em uma 

cultura pura inoculada em um meio no qual exista um substrato orgânico que lhes sirva 

de alimento, em condições ambientais favoráveis. 

 

 

Curva de crescimento dos microrganismos 

 

Os microrganismos desenvolvem-se passando pelas seguintes fases: 

 

1-  Latência 

• Nº de microrganismos não sofre alterações. 

• Fase de adaptação dos microrganismos às novas condições. 

2-  Fase Lag-Aceleração 

• Nº de microrganismos aumenta. 

• Inicia o processo de reprodução. 

3-  Fase Log-Crescimento: 

• Nº de microrganismos aumenta geometricamente. 

• Substrato em elevada concentração. 

4-  Fase Retardamento 

• Crescimento dos microrganismos é mais lento. 

• Disponibilidade de alimento passa a ser fator limitante para o crescimento dos 

microrganismos. 

5-  Fase Estacionária 

• Crescimento dos microrganismos não se altera. 

• Quantidade de alimento é baixa. 

• Diminuição do ritmo de reprodução. 

• Utilização da energia para manutenção da vida. 



6 - Fase Declínio 

• Nº de microrganismos passa a diminuir. 

• Disponibilidade de alimento está praticamente esgotada. 

7-  Fase Respiração Endógena 

• Nº de microrganismos decresce geometricamente. 

• Esgotado o alimento os microrganismos passam a metabolizar o próprio material 

celular, o processo continua até praticamente esgotar os microrganismos. 

 

 

Diagrama de predominância relativa 

Para uma melhor compreensão da interação entre os microrganismos envolvidos nos 

sistemas de lodos ativados, deve ser estudado um diagrama de predominância relativa, 

baseado em um sistema em batelada e condições ideais de operação. Evidentemente 

tal situação não é a que se verifica em condições reais, tendo em vista a dinâmica de 

alimentação constante a que o sistema biológico está sujeito, as variações climáticas 

que interferem significativamente no sistema e o necessário equilíbrio que deve ocorrer 

entre as espécies envolvidas. 

 

Contudo a variabilidade da dinâmica da sucessão de organismos que predominam aos 

demais em função das mudanças ocorridas no meio, face à variação da disponibilidade 

de alimento, a taxa de consumo de oxigênio e, principalmente, a competição entre as 

espécies é fundamental para que se entenda o intrincado processo que é a base dos 

sistemas de lodos ativados. 

 

Figura 5.29– Diagrama de predominância relativa 

Fonte: CLAAS e MAIA, 1994:320  

 



Em algum ponto do eixo horizontal (tempo de aeração) temos uma dada quantidade de 

alimento ou DBO5 e, também uma dada massa de microrganismos; dividindo o primeiro 

pelo segundo temos a razão alimento/microrganismos ou F/M (do inglês 

Food/Microrganism, também conhecida como fator de carga, cuja unidade é kg DBO/kg 

SSV.dia) para aquele ponto e a distribuição normal de microrganismos. 

 

Avançando para a direita, no diagrama, a quantidade de alimento decresce. A massa 

total de microrganismos aumenta até um certo ponto. Quando a quantidade de alimento 

disponível passa a ser crítica, também a massa de microrganismos entra em declínio. 

Assim a razão alimento/microrganismos decresce com a evolução do tempo de aeração. 

 

Analisando os pontos de A até E indicados no eixo das abscissas do diagrama de 

predominância relativa, obtém-se importantes informações sobre este processo: 

 

Ponto A: neste ponto, de começo do sistema, a oferta de alimento é máxima e não 

ocorre predominância significativa de uma população de microrganismos sobre as 

demais, embora neste processo inicial muitos tipos estejam presentes.  

 

Ponto B: ocorre a predominância de protozoários da classe Rhizopoda ou Sarcodina, 

que são bastante primitivos. A ameba é a sarcodina mais comum. Não são muito 

competitivas na disputa por alimento, por isto só predominam quando este é ofertado 

em grande quantidade. Esta condição se verifica no início da operação do sistema. A 

fotografia a seguir ilustra um representante da classe Sarcodina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcela sp. 

 

 



Ponto C: caracteriza um lodo jovem. Neste ponto protozoários da classe Mastigophora 

ou Flagellata alcançam seu desenvolvimento máximo. Estes são mais complexos e 

muito mais ativos que as Sarcodinas. Eles obtêm alimentos quando sua oferta já é muito 

baixa para sustentar uma população de Sarcodinas. Neste ponto o alimento fornecido 

passa a ser usado numa taxa muito alta. Este ponto caracteriza um lodo jovem e é a 

área de atuação de um lodo ativado de alta carga. 

 

Características visuais do lodo jovem: 

• Espuma branca ou levemente marrom; 

• Em proveta: decantação bastante lenta, sobrenadante turvo, lodo marrom claro 

devido à alta atividade dos protozoários; 

• SVI (do inglês, Sludge Volum Index, Índice Volumétrico de Lodo) é alto, acima de 250 

ml/g; 

• No microscópio: alto número de protozoários flagelados, população significativa de 

bactérias e poucas sarcodinas. 

A fotografia a seguir ilustra um representante da classe Mastigophora ou Flagellata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flagelada 

 

Ponto D: muito importante, pois tanto ciliados quanto bactérias atingem seu ponto 

máximo. É a área de operação do lodo ativado convencional. Apesar da simplicidade da 

estrutura das bactérias, elas são eficientes na competição por alimento (mecanismo 

alimentar de absorção-adsorção). Os ciliados sobrevivem em presença de menor 

quantidade de alimento e necessitam menos oxigênio dissolvido. 

 



Características visuais do lodo neste ponto: 

• espuma marrom; 

• em proveta: floculação considerável, boa decantabilidade e sobrenadante claro; 

• SVI baixo, variando de 150 a 200 ml/g. 

• no microscópio: alto número de protozoários ciliados, poucos flagelados e uma 

significativa população de bactérias que podem ser identificadas pela observação 

dos flocos. 

 

A fotografia a seguir ilustra um representante da classe Ciliophora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleps sp. 

 

Ponto E: Ciliados com talo e rotíferos alcançam seu maior número. Fase de respiração 

endógena, não existe alimento suficiente para a massa de microrganismos presentes, 

utilizam o alimento armazenado na própria célula, reduzem atividade e alguns morrem. 

As células mortas desintegram-se liberando estruturas celulares sólidas, que não 

podem ser usadas como alimento e uma porção líquida que é utilizada como alimento 

pelos microrganismos remanescentes. A taxa de remoção de alimento diminui devido à 

redução na conversão do alimento em material celular. Este ponto caracteriza o 

processo de aeração prolongada.  

 

As fotografias a seguir ilustram representante da classe Ciliophora (ciliados com talo) e 

Rotíferos. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Opercularia sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epistylis sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philodina sp. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecane sp. 

 

 

Características visuais do lodo neste ponto: 

• espuma marrom de aparência graxosa; 

• em proveta: decantação rápida, floco com aparência granular e partículas flotando 

devido à massa celular morta. 

• SVI baixo, até 150 ml/g; 

• No microscópio: floco bacteriano bem delineado, ocorrência de ciliados com talo, 

rotíferos e poucos ciliados livres. 

 

 

Reator biológico 

O reator biológico é a denominação dada ao tanque de aeração e mistura do efluente 

onde ocorrem as reações biológicas de degradação da matéria orgânica. Um fator 

importante a considerar nos sistemas de lodos ativados é a necessidade de aeração 

artificial intensa do efluente no reator. Esta aeração é responsável por assegurar as 

condições aeróbicas do reator, propiciando, aos microrganismos, um meio favorável à 

depuração do material orgânico. 

 

Esta condição evita a emanação de maus odores, o que em alguns casos é 

determinante quanto à escolha do tratamento. Por outro lado, em muitos casos pode 

significar ocorrência de nitrificação, e que acarreta uma demanda de oxigênio e de 

alcalinidade no reator. 

 

Para assegurar a boa eficiência do sistema é necessário suprir duas condições: 

• a demanda de oxigênio para os microrganismos; 

• agitação e completa mistura do efluente no reator. 



A demanda de oxigênio para os microrganismos deve suprir, principalmente, dois tipos 

de respiração: 

• Ativa: corresponde à quantidade de oxigênio gasta pelas bactérias e outros 

organismos para assimilar e oxidar a matéria orgânica; 

• Endógena: corresponde à quantidade de oxigênio que é gasta pelos 

microrganismos para manter seu metabolismo basal (função básica interna, 

não usam para locomoção, mas para manter as funções vitais). 

 

Levando-se em conta a capacidade do sistema em abater uma denominada massa de 

DBO5, assume-se, como quantidade de oxigênio necessária aos microrganismos, para 

depuração biológica, valores entre 1,8 - 2,0 Kg O2/Kg DBO5. 

 

A agitação e mistura do lodo cumpre o papel de não permitir a deposição deste lodo 

biológico e promover o íntimo contato da matéria orgânica com o floco biológico. Para 

tanto, a potência de agitação e mistura mínima para um tanque de lodo ativado deverá 

ser entre 30-40 W/m3 tanque. 

 

A agitação e aeração nos reatores podem ser realizadas através de aeradores 

superficiais, sopradores de ar providos de difusores ou ainda através da insuflação de 

oxigênio puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reator biológico de lodo ativado com ar difuso.  



 

Sedimentador 

A sedimentação tem por objetivo separar o lodo ativado do efluente tratado; possibilita 

também o reciclo do lodo ao reator e seu descarte do sistema, bem como clarificar o 

efluente que será descarregado para os sistemas de tratamento terciário ou o meio 

ambiente, quando este for o caso. Nos sistemas de lodos ativados o sedimentador trata-

se de uma unidade imprescindível para evitar a fuga de biomassa do sistema e manter 

a qualidade do efluente clarificado. 

 

Aspectos de dimensionamento: 

• Taxa de aplicação: 0,5 m3/m2.h ou menos, conforme as características de 

sedimentabilidade do afluente biofloculado no reator aerado; 

• Tempo de retenção: 3,0 - 3,5 horas. Na realidade o mais importante é o tempo 

que o lodo fica retido em condições anóxicas. 

 

O tipo de sedimentador a ser adotado deve ser aquele que garanta uma eficiente 

remoção do lodo, evitando condições anóxicas prolongadas e, consequentemente mau 

cheiro, flotação de lodo, morte de microrganismos aeróbios. A preferência de escolha 

de sedimentadores para estes sistemas biológicos será por aqueles com ponte 

raspadora de lodo, que têm melhor eficiência, garantindo a remoção de lodo 

sedimentado mais rapidamente, bem como muitas vezes a retirada de material flotado 

via raspadores de superfície mas, sobretudo, por poderem ser construídos com paredes 

cônicas de baixa declividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedimentador com ponte raspadora de lodo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedimentador com ponte raspadora de lodo 

 

Sedimentadores tipo Dortmund têm seu uso restrito a pequenas vazões (< 20 m3/h), em 

função de que para vazões horárias superiores, a estrutura de alvenaria, metal ou fibra 

de vidro teria dimensões muito grandes, tornando mais cara sua construção, perdendo 

vantagens econômicas em relação a outros sedimentadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedimentador tipo Dortmund   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma de um sistema de lodos ativados com sedimentador tipo Dortmund 

 

 

Fluxograma de um sistema de lodos ativados com MBBR  



Classificação dos Lodos Ativados 

 

Lodos ativados de alta carga 

Os lodos ativados de alta carga, dentre os sistemas de tratamento secundário, são os 

que ocupam menor área devido ao baixo tempo de retenção empregado (4 - 10 h). A 

F/M assumida para este sistema está entre 0,5 a 0,8 Kg DBO5/Kg SSV.dia, sendo a 

carga volumétrica de 1,5 a 3,0 KgDBO5/m3 tanque.dia. 

 

No diagrama de predominância relativa, (figura 5.29) os lodos ativados de alta carga 

trabalham no ponto C, o que caracteriza um lodo jovem, de baixa sedimentabilidade e 

com um Índice Volumétrico de Lodo (IVL) bastante alto. Neste sistema a aeração é mais 

acentuada, já que no ponto C os microrganismos são bastante ativos e necessitam de 

uma alta taxa de oxigênio.  

 

O baixo tempo de retenção torna este sistema bastante suscetível a cargas de choque. 

Qualquer alteração nas características do efluente proveniente do tratamento primário, 

como, por exemplo, alteração de pH, aumento de DBO e DQO, desestabiliza o sistema, 

que necessitará de algum tempo para recuperar-se. Neste ínterim, a eficiência do 

sistema fica muito prejudicada. Por isso estes sistemas são de uso mais restrito, em 

função da necessidade de trabalharem com efluentes com características físico-

químicas de pouca variabilidade, tanto qualitativa quanto quantitativa, ou ainda com um 

sistema de homogeneização de grande eficiência.  

 

Lodos ativados de média carga 

Lodos ativados de média carga empregam um tempo de retenção de 8 a 12 horas. 

Como F/M pode-se assumir valores entre 0,2 a 0,5 Kg DBO5/Kg SSV.dia, sendo a carga 

volumétrica de 0,6 a 1,5 Kg DBO5/m3 tanque.dia .No diagrama de predominância 

relativa, os lodos ativados de média carga costumam operar no ponto D, o que 

caracteriza um lodo bem floculado, com boa decantabilidade e com um IVL bastante 

baixo. Seu bom funcionamento está diretamente ligado ao desempenho do tratamento 

primário, que deve fornecer um efluente com características constantes, de modo a 

evitar cargas de choque no reator biológico, o que prejudicaria a eficiência do sistema. 

Em síntese, em termos operacionais se assemelham aos lodos ativados de alta carga, 

sendo, entretanto, um pouco menos sensíveis à variabilidade das características físico-

químicas do efluente em tratamento do que aqueles. 

 



 

Lodos ativados de baixa carga 

Os lodos ativados de baixa carga empregam um tempo de retenção que varia de 12 a 

36 h. A F/M pode variar entre 0,07 a 0,2 Kg DBO5/Kg SSV.dia e a carga volumétrica 

assume valores que variam de 0,35 a 0,6 Kg DBO5/m3 tanque.dia. No diagrama de 

Predominância relativa, os lodos ativados de baixa carga trabalham em uma faixa que 

vai do ponto D ao início do ponto E. Se o sistema for dimensionado e operar com uma 

razão F/M próxima ao valor máximo (0,2 Kg DBO5/Kg SSV.dia), haverá uma tendência 

a manter-se no ponto D do diagrama, apresentando características semelhantes aos 

lodos ativados de média carga. No entanto, se for dimensionado com valores mínimos 

de F/M (abaixo de 0,1 Kg DBO5/KgSSV.dia), trabalha na faixa que vai do ponto D 

tendendo ao ponto E, característico da respiração endógena. Trabalhando desta forma, 

os sistemas de baixa carga apresentam um lodo de elevada sedimentabilidade, de 

aparência granular e IVL baixo, indicando um lodo denso. Dentre os sistemas 

mencionados anteriormente, é o que apresenta maior turbidez, pois trabalha com um 

tempo de retenção maior permitindo assim uma recuperação mais rápida em caso de 

ocorrer cargas de choque. 

 

Lodos ativados por aeração prolongada 

Os lodos ativados por aeração prolongada empregam tempos de retenção superiores a 

36 horas. Em geral, são dimensionados com valores de F/M inferiores a 0,07 Kg 

DBO5/KgSSV.dia e de carga volumétrica inferiores a 0,35 Kg DBO5/m3 tanque. dia. No 

diagrama de predominância relativa (figura 5.29) operam no ponto E, ou seja, na fase 

de respiração endógena. O lodo biológico é pouco floculado, porém decanta 

rapidamente.  

 

Os lodos ativados por aeração prolongada também são sistemas bastante resistentes a 

cargas de choque. Apresentam vantagens de operação e controle em relação aos lodos 

ativados de baixa carga, devido a seu maior tempo de retenção. Este sistema pode ser 

considerado intermediário entre os lodos ativados convencionais e as lagoas aeradas 

em termos de tempo de retenção hidráulico. Normalmente as lagoas aeradas empregam 

cerca de 6 dias de tempo de retenção e os lodos ativados de 4h (alta carga) a 36 horas 

(baixa carga), podendo chegar até 72 horas no caso dos lodos ativados por aeração 

prolongada de grandes volumes. Outra vantagem deste sistema é a baixa produção de 

lodos em excesso, com alto grau de mineralização. O lodo nestas condições apresenta 

um teor de carga orgânica bastante baixo, reduzindo drasticamente sua fermentação 

anaeróbia quando desidratado em leitos de secagem ou dispostos no solo.  



Normalmente é uma característica deste sistema de lodos ativados possuir altas taxas 

de reciclo e uma elevada idade de lodo (de 15 a 40 dias) o que explica, em parte, seu 

alto grau de mineralização, perdendo neste item apenas para as robustas lagoas 

aeradas facultativas, cuja idade de lodo é uma questão a parte, face à manutenção de 

toda biomassa gerada no interior do reator. 

 

Lodos ativados especiais 

Existem muitas outras formas de lodos ativados, que podem ser simples variantes dos 

sistemas descritos anteriormente, variando apenas algumas características como a 

forma de alimentação, distribuição de carga, pontos de reingresso do lodo biológico e 

tipo de aeração.  Em síntese estas variantes, no que se referem às cargas mássicas e 

volumétricas aplicadas ainda apresentam, apenas exemplificando, um mesmo 

comportamento microbiológico como o verificado quando da explicação do diagrama de 

predominância relativa, com a biomassa se estabilizando em algum ponto 

compreendido entre os pontos D e E. O que muda na realidade são os meios 

empregados para a adequada estabilização do processo.   

 

As opções particulares entre um e outro sistema dependem do tipo de efluente e, por 

via de consequência, do tipo de indústria, grau tecnológico adotado e, evidentemente, 

do grau de envolvimento da empresa nas questões ambientais, pois o emprego de 

tecnologia de tratamento passa sempre por uma maior disponibilidade de investimento 

inicial mesmo que, a médio e longo prazo estes investimentos impliquem em vantagens, 

entre as quais pode-se destacar uma melhor qualidade do efluente tratado, uma redução 

significativa nos volumes de resíduos a serem tratados. 

 

 

  



Operação e Controle dos Sistemas de Lodos Ativados 

 

Os lodos ativados são sistemas de certa complexidade que necessariamente dependem 

de adequada operação e controle.  Por outro lado, são sistemas de alta eficiência 

depuradora que apresentam, sozinhos, um efluente final, na maioria dos casos, 

compatível com as exigências legais. Muitas vezes atingindo percentuais de remoção 

de carga orgânica, na forma de DBO5 por exemplo, em torno de 95%, considerando a 

demanda que ingressa no reator e a demanda residual do efluente clarificado do 

sedimentador secundário. A adequada operação deste sistema depende de uma série 

de análises físico-químicas bem como de um acompanhamento microbiológico do 

sistema. 

 

Os resultados destas análises fornecem dados que permitem operar os principais 

parâmetros de controle de lodo ativado: 

 

- Sólidos Suspensos Fixos - SSF; 

- Sólidos Suspensos Voláteis - SSV; 

- Idade do lodo - IL; 

- Excesso de lodo biológico - EL; 

- Vazão de reciclo do lodo biológico - QR; 

- Relação F/M; 

- Índice Volumétrico de Lodo - IVL. 

 

 A seguir serão detalhados cada um deles: 

 

Sólidos suspensos e sólidos suspensos voláteis 

O lodo ativado, com sólidos suspensos no tanque de aeração em completa mistura, é 

constituído por microrganismos e outras substâncias em suspensão. 

 

Estes sólidos em suspensão constituem-se de:  

• 10 a 30% de sólidos fixos 

• 70 a 90% de sólidos voláteis 

 

A relação entre os sólidos suspensos fixos (SSF) e os sólidos suspensos voláteis (SSV) 

deve ser mantida nesta faixa a fim de garantir o material ativo no tanque, responsável 

pela depuração da matéria orgânica. Em média, cerca de 80% dos sólidos em 



suspensão deve ser de material volátil. Sendo assim, esta relação entre SSF e SSV, é 

um importante parâmetro de controle no sistema biológico. 

 

No caso de a parcela fixa ficar muito alta, acima de 30% por exemplo, o lodo deve ser 

descartado com maior frequência do sistema para renovação do material ativo.  Este 

fato muitas vezes ocorre nos lodos ativados em operação nas mais variadas tipologias 

industriais, principalmente naqueles casos onde a taxa de reciclo de lodo biológico do 

sedimentador secundário ao reator biológico é muito próxima aos 100%, o que evidencia 

a importância deste parâmetro de controle. 

 

 

Idade do lodo 

A idade do lodo (IL), mede a extensão de tempo (denominado tempo de residência 

celular) que os microrganismos são mantidos no sistema. Geralmente deve se ter um 

tempo suficiente para que os microrganismos estejam em contato com os resíduos, pois, 

se for muito pequeno, o sistema biológico não terá condições de degradar o substrato 

orgânico, resultando num efluente de qualidade insatisfatória. Por outro lado, se o tempo 

de residência celular for muito alto, os microrganismos, após removerem todo o 

substrato orgânico, começam a morrer, resultando em numa concentração alta de 

material biológico não ativo no efluente final. 

 

A idade do lodo, entre outros fatores que será visto adiante, também afeta a 

sedimentação do lodo biológico no sedimentador. 

 

Lodo jovem, com alta taxa de crescimento, resulta numa população biológica dispersa 

caracterizada por uma baixa sedimentabilidade.  

 

Lodo velho é caracterizado por uma baixa atividade e flocos densos. 

 

Operacionalmente, a idade do lodo pode ser diminuída à medida que aumenta a taxa 

de descarte de lodo do sistema. 

 

A idade do lodo pode ser calculada pela seguinte expressão: 

 

IL = SSV 

          Y 

 



SSV = Sólidos suspensos voláteis no tanque de aeração, (kg); 

Y = Produção de sólidos suspensos voláteis/dia; 

 

Y é dado pelo crescimento microbiano em função da DBO5 removida diariamente: 

 

DBOr = DBO5 removida do sistema (kg/d); 

Y´ = Produção específica de lodo (kg SSV/d). 

 

Para obtenção da produção específica de lodo o sistema deve ser operado a diversas 

taxas de remoção de DBO5, o que é praticamente impossível na prática. Recomenda-

se que as constantes sejam determinadas em uma unidade piloto contínua, em escala 

de laboratório, tratando o mesmo resíduo da planta real. Se isto não for possível, devem 

ser utilizados dados disponíveis na literatura especializada, ao menos para orientar as 

determinações em escala piloto. 

De acordo com Vismara (1982:167) a produção específica de lodo pode ser verificada 

conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 5.1 – Produção específica de lodo. 

Cm (F/M) Y´ (teórico) Y´ (verificado) 

0,05 0,00 0,53 

0,1 0,50 0,54 

0,2 0,73 0,74 

0,3 0,82 0,92 

0,4 0,86 0,94 

0,5 0,89 0,95 

0,6 0,91 0,96 

0,7 0,92 0,97 

0,8 0,93 1,00 

0,9 0,93 1,05 

1,0 0,94 1,10 

Fonte: Vismara, 1982:167 

 

 



Excesso de lodo biológico 

O controle do excesso de lodo é baseado no tempo de residência celular, portanto na 

idade do lodo. O cálculo do volume de lodo a descartar pode ser realizado através da 

seguinte expressão: 

 

EL = .   SSV   .  

          IL. SSR 

 

SSV = Sólidos suspensos voláteis (kg no tanque de aeração) 

IL = Idade do lodo (dias); 

SSR = Sólidos suspensos na linha de reciclo de lodo biológico; 

 

 

Vazão de reciclo de lodo biológico 

Outro dado importante na operação de um sistema de lodo ativado é a vazão de lodo 

biológico que deve ser reciclada do decantador para o tanque a fim de manter a massa 

de SSV no reator. Pode ser calculada a partir da seguinte expressão: 

 

QR = Q (SS) 

          SSR - SS 

 

QR = Vazão de reciclo (m3/d); 

Q = Vazão diária de efluente a ser tratada (m3/d); 

SS = Sólidos suspensos no reator biológico (kg/m3); 

SSR= Sólidos suspensos na linha de reciclo de lodo biológico (kg/m3). 

 

 

Relação F/M 

 F/M (relação alimento/microrganismo) é a massa de substrato (alimento) consumida 

em um determinado tempo pelos microrganismos presentes no reator biológico: Kg 

DBO5/Kg MLVSS.dia. Deve ser mantida o mais próxima possível dos parâmetros de 

projeto, em função, evidentemente, do tipo de sistema de lodos ativados adotado. 

 

 

Índice volumétrico de lodo (IVL) 

O IVL é o volume (em ml) que 1 g de lodo ocupa após sedimentar 30 minutos. O IVL é 

um importante parâmetro de controle e é indicativo das características de 



sedimentabilidade de lodo. O IVL depende dos SS do reator biológico e do volume que 

o lodo ocupa no mesmo. Em um lodo com boas condições, assumem-se, tipicamente, 

valores compreendidos entre 60 – 150 ml/g. Valores muito baixos indicam um lodo 

denso, que flocula pobremente e é característico de baixas cargas de DBO5 aplicada. 

Valores altos indicam um lodo de má sedimentabilidade e compactação, características 

de um lodo intumescido. 

 

Muitas vezes se utiliza, de forma simplificada, o índice de sólidos decantáveis como 

indicativo da qualidade de um sistema de lodos ativados em substituição ao IVL. 

Entretanto, tal atitude deve ser utilizada apenas emergencialmente, tendo em vista que 

o teor de sólidos decantáveis não é indicador de qualidade de lodo.  O IVL, deve-se 

ressaltar, nos fornece uma clara ideia da qualidade do lodo, da atividade do mesmo, de 

seu grau de intumescimento e mineralização.  Já os sólidos decantáveis podem 

apresentar a mesma concentração para efluentes onde estes sólidos apresentam alto 

grau de mineralização ou não, isto é, tendo duas situações opostas, podem apresentar 

o mesmo resultado dificultando ao técnico operador formar um juízo correto da medida 

corretiva a ser tomada. 

 

Por outro lado a avaliação diária do índice de sólidos sedimentáveis em conjunto com 

uma série de outras evidências como as características de sedimentabilidade, aspectos 

visuais do lodo e do efluente e, sobretudo a avaliação microbiológica do lodo, desde que 

se conheça a concentração de sólidos sedimentáveis quando do IVL ótimo ao sistema, 

aquela avaliação da concentração de sólidos no cone Imhoff como controle diário do 

operador pode ser útil.  

 

  

  



Principais Problemas Operacionais dos Sistemas de Lodos 

Ativados 

 

Os problemas operacionais nos processos de lodos ativados afetam basicamente a 

remoção de DBO solúvel, sólidos suspensos, sólidos sedimentáveis e algumas vezes 

nitrogênio total. Para a solução destes problemas, sugere-se as seguintes etapas: 

 

1)  Identificação do problema; 

2)  Caracterização dos sintomas; 

3)  Associação dos sintomas às causas prováveis do problema; 

4)  Se houver ocorrência de múltiplas causas, eliminar inicialmente aquelas menos 

importantes; 

5)  Implementar medidas que visem eliminar as causas dos problemas. 

 

A seguir serão discutidos os principais problemas que ocorrem nos sistemas de lodos 

ativados, suas causas e possíveis soluções. 

 

 

Intumescimento do lodo 

O intumescimento ou “bulking” do lodo está relacionado a um lodo volumoso e leve que 

apresenta más características de sedimentabilidade e compactação. O floco permanece 

em suspensão provocando o arraste de sólidos com o efluente que abandona o 

sedimentador e, consequentemente, aumento da DBO5 e diminuição da taxa de SSV no 

reator biológico.  

 

Este fenômeno pode ser provocado por: 

 

• desenvolvimento de fungos no reator biológico; 

• crescimento de bactérias filamentosas; 

• ocorrência de flocos difusos de bactérias. 

 

As causas mais prováveis são: 

• variação das características do efluente como: flutuações na vazão, nas 

características e concentração do despejo, no pH, na temperatura, e na 

concentração de nutrientes; 

• cargas de choque (DBO, metais, substâncias tóxicas, etc.); 



• abaixamento no pH do líquido do reator biológico (favorece o 

desenvolvimento de fungos); 

• aeração deficitária no reator (baixa concentração de O2 dissolvido); 

• reciclo de lodo deficiente; 

• deficiência de nutrientes (N e P); 

• agitação deficitária no reator (curto circuito, depósito de lodo biológico no 

fundo do reator). 

 

 

Possíveis soluções: 

Para solucionar este problema, deve-se tentar encontrar a causa provável e 

controlá-la de maneira que o equilíbrio se restabeleça. Neste caso, são úteis os 

seguintes procedimentos: 

• analisar o efluente de ingresso no reator e compará-lo com os parâmetros de 

projeto e com as últimas análises realizadas; este procedimento permite 

identificar se ocorreram grandes variações nas características do efluente e, 

assim, controlá-las no tratamento primário; 

• ainda analisando os resultados do efluente primário, verificar se não houve 

cargas de choque, como altas concentrações de metais, DBO, etc.; se esta 

for a causa, devem ser verificados os sistemas de abatimento destas cargas, 

reciclagens ou mesmo o tratamento primário, tomando-se as devidas 

providências para o aumento de sua eficiência; 

• verificar a vazão do efluente do tratamento primário; se a vazão variou, 

independentemente de ser para mais ou menos, todos os parâmetros do 

sistema (SS, SSV, F/M, etc.) necessitam ser ajustados para esta nova vazão; 

é importante mencionar que muitas vezes, quando a vazão incidente supera 

em muito a vazão de projeto, torna-se impossível operar o sistema, mesmo 

alterando os parâmetros de controle, sem uma perda significativa na 

eficiência; 

• verificar o pH do reator biológico. Recomenda-se operar na faixa de 7,0 a 8,5 

corrigindo-o se necessário; 

• verificar OD (Oxigênio Dissolvido) no reator biológico. Quando houver 

quantidades inferiores a 0,5 mg O2/l, deve-se verificar os equipamentos de 

aeração, se não estão com problema; no geral, a concentração ideal de OD 

deve ser entre 1 e 2 mg/l; 



• verificar se o reciclo e descarte de lodo biológico do decantador secundário 

estão sendo realizados corretamente; 

• verificar se a relação DBO5:N:P (100:5:1) está sendo obedecida; se o 

efluente primário não oferecer estas condições, deve-se adicionar ou 

remover nutrientes; 

 

Como medida de emergência no controle do “bulking”, enquanto se verifica a causa do 

intumescimento, pode-se clorar o lodo de retorno ao reator. Contudo, esta medida só é 

efetiva no caso de intumescimento por filamentosas e não resolve o problema, pois 

cessando a cloração, as dificuldades recomeçam. O nível de cloração é baseado, 

conforme Pawlowsky (1989:35), no teor de sólidos secos, sendo recomendado aplicar 

de 0,2 a 1,0% de cloro em peso. 

 

Lodo flotado 

O lodo flotado é atribuído geralmente à formação de bolhas de gás na camada de lodo 

sedimentado. Esta fração gasosa tende a flotar, arrastando juntamente com os gases o 

lodo já sedimentado. 

 

 A causas provável da formação destes gases pode ser devido: 

• as condições sépticas do decantador (anaerobiose com liberação de gás 

sulfídrico, metano, hidróxido de amônia, etc.); 

• ao fenômeno de desnitrificação (nitrato sendo transformado em nitrogênio 

gasoso). 

 

Ambas situações ocorrem nas seções dos sedimentadores reservadas à sedimentação 

de lodo, agravando o problema de arraste de flocos de lodo a superfície. 

 

Possíveis soluções para o problema de anaerobiose: 

• aumentar a frequência de retirada de lodo biológico do decantador; 

• se possível, aumentar a velocidade do mecanismo de coleta de lodo no 

decantador; 

• aumentar a vazão de recirculação. 

 

 

  



Nitrificação e desnitrificação 

 

A remoção de nitrogênio não gasoso, tanto amoniacal quanto orgânico (este 

necessitando passar, obrigatoriamente, por uma etapa de amonificação) de sistemas 

biológicos está ligada a dois fenômenos associados: a nitrificação e a desnitrificação. 

Para que ocorra a desnitrificação é necessário, obrigatoriamente, que, previamente, 

ocorra a nitrificação. 

 

A remoção biológica do nitrogênio na forma amoniacal que ocorre em um sistema do 

tipo lodos ativados se dá por meio de duas reações de oxidação de forma seqüencial: a 

primeira trata-se da oxidação do nitrogênio amoniacal a nitrito por meio de bactérias do 

gênero Nitrosomonae; a segunda, que se processa com uma cinética mais rápida, oxida 

os nitritos a nitratos por meio de bactérias do gênero Nitrobacter.  Ao processo completo 

denominamos nitrificação. 

 

Os dois estágios da nitrificação podem ser representados pelas equações abaixo: 

 

   Nitrosomonas 

(1) NH4
+ + 3/2 O2        NO2

- + H2O + 2H+  

 

       Nitrobacter 

(2) NO2
- + ½ O2      NO3

- 

 

Estes organismos, como se pode depreender pelas equações acima, são organismos 

estritamente aeróbios, logo, uma demanda extra de oxigênio irá ocorrer quando a 

nitrificação estiver se processando, pois não podemos esquecer que o efluente estará 

sendo submetido a uma aeração intensa, afinal, o tratamento biológico tem como função 

principal à remoção de elevados níveis de DQO e DBO5 via oxidação. 

 

Observando uma vez mais as reações fundamentais da nitrificação, (1) e (2), verifica-

se que há a produção de hidrogênio livre, em outras palavras, há um consumo de 

alcalinidade durante o processo na proporção estequiométrica de 2 móis de H+ por mol 

de NH4
+ oxidado. 

 



Em outras palavras, para cada mol de NH4
+ oxidado há um consumo de 1 mol de 

carbonato de cálcio (CaCO3), desta forma a redução de alcalinidade pode ser obtida 

pela expressão: 

 

M

M

gCaCO mole

gN mole
CaCO gN

CaCO

N

3
100

14
7 1433

3= =
/

/
, /  

 

 

Evidentemente que para a remoção de nitrogênio se completar em um sistema de 

tratamento biológico após a nitrificação é obrigatório que ocorra a desnitrificação. A 

desnitrificação consiste na redução biológica dos nitratos produzidos durante a 

nitrificação.  Os nitratos são reduzidos até nitrogênio gasoso, sendo então removidos do 

sistema em função do limite de solubilidade deste gás nas condições existentes no local 

onde está ocorrendo o processo. 

 

Para que seja possível a desnitrificação é necessário ambiente anóxico pois só assim 

as bactérias desnitrificadoras têm condições de atuar, por tratarem - se de bactérias 

facultativas.  Além do mais, uma substância redutora, ou doadora de elétrons deve estar 

presente, conforme se observa na equação: 

 

                Bactérias Facultativas 

(3) 2NO3
- + 12 H+ + 10 e-      N2 + 6 H2O  

 

Observa-se também nesta reação que há um considerável consumo de hidrogênio livre 

o que acarreta um aumento na alcalinidade do meio, exatamente o oposto do que ocorre 

na nitrificação quando alcalinidade é consumida. A produção de alcalinidade nesta etapa 

corresponde à metade do consumo de alcalinidade na etapa de nitrificação.  Isso 

inclusive já foi confirmado quando na nitrificação-desnitrificação de esgoto doméstico 

por van Haandel e Catunda (1987: 1263-1265). 

 

Outro fator importante relaciona-se a necessidade de manutenção de um meio anóxico, 

caso contrário, por vantagens metabólicas as bactérias facultativas, agentes da 

desnitrificação em meio anóxico deixam de atuar como desnitrificantes.  Christensen e 

Harremöes (1977: 509-55) confirmaram que valores acima de 0,2 mg O2/L começam a 

ser restritivo a desnitrificação. 

 



A remoção de nitrogênio depende muito das condições climáticas, da relação mássica 

existente entre a DBO5 e o N-NH4, alcalinidade do meio, da relação entre N - orgânico 

e N-NH4, oxigênio dissolvido e massa de bactérias nitrificantes, na nitrificação e 

desnitrificantes, na desnitrificação.  Alguns destes fatores estão ilustrados nos gráficos 

abaixo: 

 

Relação entre DBO5/ N e temperatura e sua influência na taxa de nitrificação 

No eixo das ordenadas temos a velocidade de nitrificação em gramas de amônia por 

gramas de sólidos suspensos voláteis por dia (g de NH4 / g SSV.d) e nas abscissas a 

temperatura em graus Celsius. 

 

Figura 5.37 – Taxa de nitrificação em função da relação DBO5 / N e temperatura 

 

Na figura acima observa-se que quanto menor a relação entre DBO e N, isto é, maior a 

concentração de matéria orgânica nitrogenada, maior será a taxa de nitrificação a uma 

certa temperatura.  

 

O gráfico abaixo apresenta a relação entre nitrogênio total e nitrogênio amoniacal em 

quatro amostras distintas do efluente que tem como característica a relação DBO/N: 8,0  

do gráfico anterior. 

 



 

Figura 5.38 – Relação entre N - orgânico e N-NH4 

 

 

Com a grande utilização de sistemas de lodos ativados para o tratamento de efluentes 

industriais, quando não houver a desnitrificação do efluente industrial em locais 

apropriados (tanque de desnitrificação), há a possibilidade de a desnitrificação ocorrer 

no sedimentador secundário. Neste tanque, há condições favoráveis à desnitrificação: 

não há oferta de oxigênio (os níveis de oxigênio dissolvido são muito baixos) há uma 

concentração de lodo biológico atuando como agente redutor dos nitratos e o tempo de 

retenção varia entre 3,0 e 3,5 horas, ou mesmo mais. 

 

Com a desnitrificação ocorrendo no sedimentador secundário, as bolhas de gás 

nitrogênio liberadas no processo a partir do lodo arrastam flocos de lodo em sua 

trajetória à superfície do sedimentador. Este fenômeno acaba propiciando um 

incremento do material flotado, agregando a este uma camada de lodo. Desta forma, 

ocorre uma diminuição na eficiência do tratamento, pois o lodo flotado, em parte, é 

descarregado com o efluente final, além de haver uma significativa perda de biomassa, 

essencial ao tratamento biológico. 

 

 

Possíveis soluções: 

• utilizar tanques de desnitrificação, previamente à etapa de sedimentação; 

• diminuir a idade do lodo, possivelmente com o aumento do descarte de lodo; 

• diminuir a aeração no reator biológico, o que inibe a nitrificação; 

• dividir o reator, utilizando aeradores com injeção de oxigênio e somente 

misturadores; 



• alternar fases aeróbias e anóxicas no reator biológico, numa proporção por 

exemplo de 3:1 entre aeradores ligados/desligados a cada par de horas. 

 

 

Desfloculação 

A desfloculação envolve a quebra de flocos densos que apresentavam características 

de boa sedimentação. Neste processo os flocos quebrados apresentam-se como 

partículas pequenas e de difícil sedimentação. O efluente final torna-se turvo. 

 

Possíveis causas: 

• carga tóxica; 

• falta de nutrientes; 

• choque de carga (DBO, pH); 

• condições anaeróbias no sedimentador; 

• potência de mistura elevada; 

• tipo de bombeamento. 

 

 

Possíveis soluções: 

• Verificar se a relação DBO5:N:P (100:5:1) está sendo obedecida; se o efluente 

primário não oferecer estas condições, deve-se adicionar ou remover nutrientes; 

• analisar o efluente de ingresso no reator biológico, verificar se não houve cargas 

de choque, como altas concentrações de metais, DBO, etc.; se esta for a causa, 

devem ser verificados os sistemas de abatimento destas cargas, reciclagens ou 

mesmo o tratamento primário, tomando-se as devidas providências para o 

aumento de sua eficiência; 

• aumentar a frequência de retirada de lodo biológico do decantador ou aumentar 

a vazão de reciclo; 

• verificar a potência de agitação e mistura dos equipamentos instalados no reator 

biológico (ideal de 30 a 40 W/m3); 

• verificar o tipo de bomba instalada (ideal do tipo helicoidal ou peristáltica para 

evitar quebra de floco). 

 

 

  



Tabela 5.2 - Limites de toxicidade para reatores do tipo lodo ativado. 

SUBSTÂNCIA LIMITE DE TOXICIDADE 

Acetona 900 ppm 

Ácido acético 10 ppm 

Acrilonitrila 1000 ppm 

p-amino fenol 10 ppm 

Anilina 1000 ppm 

Clorobenzeno 15 ppm 

Álcool butílico 800 ppm 

Cádmio 2 - 5 ppm  (Cd+2) 

Cloretos 0,2 - 1 ppm  (Cl2) 

Cromo 3 - 10 ppm (Cr+6) 

Cobre 1 - 5 ppm  (Cu+2) 

Cianetos 0,3 - 2 ppm  (CN-) 

Etilenodiamina 200 ppm 

Formaldeído 800 ppm 

Metanol 800 ppm 

Níquel 2 - 10 ppm  (Ni+2) 

Fenol 250 ppm 

Tolueno 440 ppm 

Zinco 5 - 20 ppm  (Zn+2) 

Fonte: Vanderpoorten, 1989:31 

 

 


