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Resumo: No tratamento de águas residuárias, os sistemas de lodos ativados têm sido uma 

tecnologia largamente aplicada como tratamento secundário. Durante essa etapa, a qual possui 

uma característica fortemente biológica, é necessário o fornecimento de oxigênio para a 

manutenção da atividade metabólica das bactérias através de aeradores. Os dispositivos de 

aeração são responsáveis pela maior parte do consumo de energia ao longo dessa fase. Nesse 

contexto, a influência de três intensidades de aeração (vazão de ar atmosférico de 3,5, 7,0 e 

10, 5 L.min-1) e a concentração de oxigênio dissolvido (OD) sobre a dimensão de flocos de 

lodo ativado, e bem como sobre a eficiência de remoção foram avaliadas utilizando um 

sistema tradicional de lodos ativados alimentado com efluente doméstico sintético. Amostras 

foram retiradas semanalmente das três unidades que compunham o sistema – tanque de 

alimentação, de aeração e de armazenamento – para verificar a Demanda Química de 

Oxigênio (DQO). A eficiência do processo foi estabelecida através da comparação entre a 

DQO inicial e final. Além dos parâmetros já mencionados, este trabalho de monitoramento do 

sistema de lodos ativados de bancada foi observado também por meio de medições de Sólidos 

em Suspensão Totais (SST) e Voláteis (SSV), pH e temperatura. Os resultados mostraram 

uma eficiência máxima de remoção de quase 75% na primeira sequência de aeração e 

aproximadamente 85% para a segunda e terceira sequências. Para a primeira aeração, a 

concentração de OD manteve-se maior que 3,0 mg.L-1 e uma faixa de diâmetro de 10 a 60 μm 

foi observada, enquanto que na segunda e terceira sequência, a concentração de OD 

permaneceu superior a 4,0 mg.L-1 com uma faixa de diâmetro de 10 a 200 μm. Embora a 

sequência 2 e 3 tenham apresentado, ambas, desempenhos similares para remoção de matéria 

orgânica, a sequência 3 promoveu uma distribuição de tamanho de flocos mais regular e com 

baixos valores de Índices Volumétricos do Lodo (IVL), configurando em uma melhor 

habilidade de sedimentação. Em adição, os resultados reafirmam o que literatura tem relatado, 

maiores concentrações de OD produzem flocos com maiores dimensões.  

 

Palavras-chave: Lodo Ativado, Flocos, Intensidade de Aeração, Oxigênio Dissolvido, 

Eficiência de Remoção. 
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Abstract 

 

In wastewater treatment, activated sludge systems have been a technology widely applied as 

secondary treatment. During this step, which has a strong biological aspect, it is necessary to 

introduce oxygen supply for the maintenance of metabolic activity of the bacteria through the 

aerators. Aeration devices are responsible for most of the energy consumption in this stage. In 

this background, the influence of three aeration intensities (atmospheric air flow 3.5, 7.0 and 

10.5 L.min-1) and the concentration of dissolved oxygen (DO) on the dimension of activated 

sludge flocs as well as on the efficiency of organic matter removal were assessed using a 

traditional activated sludge system which was fed with synthetic domestic wastewater. 

Samples were taken weekly from the three units that make up the system – feed, aeration and 

storage tank – in order to verify the Chemical Oxygen Demand (COD). It was established the 

process efficiency through a comparison between the initial and final COD. Besides the 

parameters already mentioned, this monitoring work on activated sludge batch system was 

also observed by Mixed Liquor Suspend Solids (MLSS), Volatile Suspend Solids (VSS), pH 

and temperature measures. The results have showed a maximum removal efficiency around 

75% in the first aeration sequence and approximately 85% for the second and third one. For 

the first aeration, the DO concentration remained higher than 3.0 mg.L-1 and a diameter range 

from 10 to 60 μm was observed. In the second e third sequence, the DO concentration 

remained higher than 4.0 mg.L-1 with a diameter range of 10 until 200 μm. Although the 

sequence 1 and 2 have presented similar performances for organic matter removal, the 

sequence 2 promoted a regular floc size distribution and with lower values of Sludge 

Volumetric Index (SVI) meaning a better flocculating ability. In addition, the results 

reaffirmed what the literature has reported: higher DO concentrations produce flocs with 

greater dimensions.  
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1. Introdução 

A água constitui aproximadamente 71% da superfície do planeta terra e 65% do corpo 

humano (Sonune & Ghate 2004). Todo ser vivo necessita de água limpa – para consumo, 

recreação, e desenvolver atividades do dia a dia, seja no setor secundário ou terciário de 

produção. Quando a água se encontra poluída, ela perde seu valor econômico e estético, uma 

vez que se torna prejudicial à saúde humana e animal.  

Nos dias atuais, quando se fala em escassez de água para os anos futuros, a possibilidade 

de devolver pelo menos parte do valor de uso e uma boa aparência a essa água descartada 

mostra-se necessária e urgente. Assim, em um contexto de desenvolvimento sustentável, se 

destacam as estações de tratamento de esgotos (ETEs), responsáveis pelo processo de 

“reciclagem” das águas residuárias e por garantir a elas uma qualidade padrão para que 

possam ser reutilizadas ou descartadas em corpos hídricos. 

Os efluentes recebidos pelas ETEs através das redes de esgotos, geralmente, são 

submetidos a quatro etapas de tratamento: a etapa preliminar e primária, para a retirada de 

material grosseiro; a etapa secundária, que consiste em processo biológico e a etapa terciária 

que compreende as operações de polimento. O tratamento secundário de efluentes é, 

geralmente, realizado por um sistema de lodos ativados. Atualmente, é comum empregar-se, 

também, as variantes desse sistema, por exemplo, lagoas aeradas agitas, estabilizadores por 

contato, biorreatores à membrana (BRMs) e entre outros, que tem como objetivo aumentar o 

desempenho do processo de remoção de matéria orgânica (Sant’Anna Jr., 2010).  

O sistema de lodos ativados tradicional, como etapa secundária, é formado por um tanque 

de aeração e um decantador secundário. No tanque de aeração, é incentivado o crescimento de 

microrganismos, que removem a matéria orgânica, e a formação de flocos biológicos, 

enquanto no decantador secundário é realizada uma separação sólido-liquido, promovendo a 

clarificação do efluente que sai do processo (Metcalfy & Eddy, 1991; Jordão & Pessôa, 1995; 

von Sperling, 1997).  O lodo adensado é reciclado para o tanque de aeração. 

A operação de aeração, comumente, é realizada por meio de equipamentos projetados para 

tal tarefa. Os mais utilizados, em estações de tratamento de larga escala, são os compressores, 

difusores de ar e aeradores. O emprego desses aparelhos, em geral, aumenta o desempenho do 

sistema de lodos ativados, porém, o fato de que demandam grandes quantidades de energia e 

potência, encarece o uso da tecnologia (Metcalf & Eddy, 1991; Von Sperling, 1997, Guo et 

al., 2010, Krüger, 2011). Em adição, há a dispêndio com a manutenção, seja pela limpeza dos 

filtros dos compressores, ou pela revisão das turbinas dos aeradores, por exemplo. 
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O aumento nos níveis de concentração de oxigênio dissolvido (OD) implica no aumento 

dos gastos com energia elétrica para realizar a operação de aeração, a qual geralmente 

contribui com, aproximadamente, 40 – 50 % de toda a eletricidade consumida em uma 

estação de tratamento de esgotos (ETE) (Guo et al., 2010).  

A investigação conduzida esperou encontrar, assim, resultados que minimizassem, ao 

menos, os custos relacionados à energia elétrica consumida. Se uma intensidade de aeração 

intermediária, por exemplo, resultar em um floco com velocidade de sedimentação similar, ou 

próximo ao que uma aeração mais intensa produz, então, isso significará uma redução na 

demanda de potência necessária para fazer o processo funcionar. 

Além de avaliar a influência das intensidades de aeração na formação do floco de lodo 

ativado, e consequentemente na remoção de matéria orgânica, este trabalho procurou 

estabelecer relações ou afinidades entre as variáveis investigadas, por exemplo, se haveria 

relação entre a concentração de oxigênio dissolvido e o diâmetro médio do floco, a qual a 

literatura tem reportado (Wilén & Balmér, 1999). 

O trabalho escrito foi estruturado de que forma que se estabelecesse uma sequência lógica 

de leitura. No capítulo 1, Introdução, é feita uma apresentação breve da pesquisa. O capítulo 2 

consiste em uma Revisão Bibliográfica sobre os pontos relacionados à temática do trabalho e 

que serviram para direcionar as atividades desenvolvidas. 

No capítulo 3 está contido a metodologia experimental empregada, bem como a descrição 

dos aparatos e procedimentos analíticos utilizados para a obtenção dos resultados. 

No capítulo 4, os resultados pertinentes e de maior impacto para a pesquisa foram 

apresentados e discutidos. Essa análise dos dados alcançados serviu para fundar as conclusões 

expostas no capítulo 5. 

O capítulo 6, o último da sequência, pontua as Referências Bibliográficas utilizadas para a 

concepção deste documento e do trabalho de uma maneira geral. 
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2. Revisão bibliográfica 

Esta seção apresenta os aspectos teóricos do projeto conduzido. Alguns pontos fortes 

como, a configuração convencional de uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), o 

processo de lodos ativados, as condições hidrodinâmicas e o transporte de oxigênio no meio 

líquido, podem ser encontrados nesta revisão da literatura. 

    

2.1. Águas residuárias 

2.1.1. Composição e classificação 

Água residuária, ou efluente, pode ser definido como o efluente resultante das atividades 

cotidianas de residências, instituições, e estabelecimentos comerciais e industriais. É comum, 

devido à carga orgânica, essa água chegar à estação de tratamento com alta demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO), bem como, elevada carga de patógenos ou agentes causadores 

de doenças, material orgânico, metais tóxicos, nutrientes como compostos nitrogenados e 

fosfatados, minerais, sedimentos e compostos tóxicos. Águas residuárias podem ser 

distribuídas em quatro categorias, as quais condizem à origem ou uso específico (Metcalf & 

Eddy, 1991; Sonune & Ghate, 2004; Krüger, 2011). 

o Pluviais – cursos d’água gerados por inundações ou chuvas;  

o Domésticas – efluentes oriundos de instalações comerciais e residenciais, os quais 

possuem uma elevada carga orgânica, visto que são águas provenientes de 

lavagens e atividades de higienização; 

o Industriais – formadas, principalmente, por purgas derivadas dos processos 

químicos que definem a indústria. Há uma maior incidência de compostos 

químicos inorgânicos e minerais; 

o Superficiais – águas externas que invadem as redes de esgoto por meios diretos 

ou indiretos, tais como, encanamentos clandestinos e superfícies porosas. 

A fim de que haja a possibilidade de reutilização dessas águas, sejam para irrigação, ou 

descargas em salas de banho, ou ainda, para operação de caldeiras, há a necessidade de passá-

las por uma série de procedimentos até que se tornem próprias para consumo. Os detalhes de 

um processo convencional de tratamento serão apresentados na subseção seguinte. 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica 

 

Pedro Henrique da Silva Oliveira, Junho/2014                                                                                                      6 

  

2.1.2. Tratamento convencional de águas residuárias 

Águas residuárias, antes de serem lançadas no meio ambiente, ou reutilizadas, necessitam 

se enquadrar nas condições e padrões de lançamento de efluentes determinados pela 

legislação ambiental, em vigor, no país. No Brasil, a resolução do CONAMA N° 430/2011 

regula as exigências de descarte em um corpo receptor. Sabendo-se desses pré-requisitos, 

efluentes gerados pelas atividades diárias da sociedade devem ser enviados a uma unidade de 

depuração, designadas Estações de Tratamento de Efluentes (ou ETEs). 

O tratamento convencional de águas residuárias é uma combinação de processos 

físicos, biológicos e químicos projetados para remover sólidos, e matéria orgânica, do meio 

líquido (Hammer & Hammer Jr., 1996; Sonune & Ghate, 2004). Um tratamento clássico usa a 

tecnologia de lodos ativados (Krüger, 2011), como sugere o esquema a seguir (Figura 2.1).  

 

 

 

Como pode ser observado na Figura 2.1, numa planta de tratamento de esgotos, existem 

termos para descrever as diferentes fases do processo, são os graus primário, secundário e 

terciário de tratamento (Metcalf & Eddy, 1991; Sonune & Ghate, 2004). Cada grau 

corresponde ao nível de atuação das operações aplicadas. 

Tratamento Preliminar + Primário 

O objetivo dessa etapa é oferecer ao esgoto bruto um tratamento preliminar frente às 

outras fases do processo, retirando, tanto quanto possível, dos sólidos em suspensão. Nesta 

ocasião, detritos grosseiros, inorgânicos pesados, tais como vidros, areia, plásticos, papel e 

entre outros, são removidos por grades, separação mecânica e sedimentadores. Além disso, 

Figura 2.1 – Arranjo convencional de uma planta de tratamento de esgotos (Site: 

WATER REUSE, 2006). 
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grandes quantidades de óleos e gorduras são eliminadas nessa etapa do processo (Hammer & 

Hammer Jr., 1996; Sonune & Ghate, 2004). 

Aproximadamente 25 a 50% da demanda bioquímica de oxigênio (DBO5) de entrada, 50 

a 70% dos sólidos em suspensão totais (SST), e 65% da gordura e óleos encontrados são 

removidos durante o tratamento primário. Alguma matéria orgânica contendo fósforo e 

nitrogênio, e metais pesados são, também, removidos durante a sedimentação (clarificação) 

primária. Entretanto, materiais coloidais e componentes dissolvidos não são afetados por essa 

fase preliminar (Sonune & Ghate, 2004). 

 

Tratamento Secundário 

O tratamento secundário tem natureza tradicionalmente biológica, podendo-se destacar 

como tipos de tratamentos biológicos empregados: as lagoas aeróbias e anaeróbias, os filtros 

biológicos, os valos de oxidação e entre outras variantes. Entretanto, os sistemas de lodos 

ativados, são ainda, os mais difundidos entre os tratamentos nesse patamar. Em um tanque de 

lodo ativado, microrganismos são mantidos sob aeração. O oxigênio fornecido e dissolvido 

será consumido por um grupo de bactérias heterotróficas, as quais podem ser divididas em 

aeróbicas e facultativas, encorajando o processo de degradação da matéria orgânica como 

demonstra a equação química abaixo (Sant’Anna Jr., 2010). 

 

𝑂𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝑂2  
ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟ó𝑡𝑟𝑜𝑓𝑜𝑠
→         𝐶𝑂2 ↑ +𝐻2𝑂 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎                                                       (1) 

 

O principal motivo das bactérias heterotróficas decomporem matéria orgânica é a parcela 

de energia, a qual possibilita a síntese e crescimento de novas células, assim como a 

respiração e motilidade (Hammer & Hammer Jr., 1996). 

Outro tipo de bactéria que age na degradação da matéria, presente no efluente, é a 

anaeróbica. Essa espécie é capaz de digerir os orgânicos na completa ausência de oxigênio 

dissolvido, usando apenas o oxigênio presente em outros compostos como nitratos e sulfatos 

(Hammer & Hammer Jr., 1996; Sant’Anna, 2010). A degradação anaeróbica pode ser 

evidenciada através das equações a seguir.  

𝑂𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝑁𝑂3
− → 𝐶𝑂2 ↑ +𝑁2 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎                                                                        (2) 

𝑂𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝑆𝑂4
= → 𝐶𝑂2 ↑ +𝐻2𝑆 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎                                                                      (3) 

𝐻𝐶𝑂3
− + 4𝐻2 + 𝐻

+ → 𝐶𝐻4 + 3𝐻2𝑂 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎                                                                 (4) 
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Com o aumento da idade do lodo, bem como, em condições de baixa carga orgânica e suave 

elevação de temperatura, um grupo específico de bactérias anaeróbicas e autotróficas, 

chamadas nitrificantes, agem na conversão de amônia (NH4
+) em nitrato (NO3

+), através de 

uma reação de oxidação que ocorre em duas etapas (Krüger, 2011). 

𝑁𝐻4
+ + 3 2⁄ 𝑂2

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠𝑜𝑚𝑜𝑛𝑎𝑠
→          𝑁𝑂2

− + 𝐻2𝑂 +2𝐻
+                                                                     (5) 

𝑁𝑂2
− + 1 2⁄ 𝑂2

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟
→        𝑁𝑂3

−                                                                                                (6) 

 

 Mesmo que a ação de bactérias, como as Nitrosomonas e Nitrobacter, promova um 

efluente mais estável, o fenômeno da nitrificação é frequentemente evitado, no tratamento 

secundário, em razão da redução do consumo de oxigênio (Hammer & Hammer Jr.; 1996, 

Sant’Anna, 2010). 

 As bactérias desempenham um papel fundamental nessa fase do tratamento, elas 

funcionam com eficiência em soluções relativamente diluídas, pH aproximadamente neutro e 

temperaturas ambiente. A única desvantagem é que processos biológicos são susceptíveis as 

substâncias tóxicas, o que pode leva-los a se tornarem menos eficientes quando comparados 

aos químicos. 

 No sedimentador secundário (downstream), o lodo é separado por sedimentação ou 

flotação e, então, parcialmente reciclado. Dessa forma, o lodo retorna para o tanque de 

aeração mantendo a biomassa ativa no sistema. O lodo em excesso, depois de um processo de 

espessamento, é bombeado para digestores que realizam o processamento dos sólidos 

(Krüger, 2011). As operações unitárias, envolvidas no processo de lodos ativados, serão 

melhores descritas a seguir (observe a Figura 2.2). 

 

Tratamento Terciário 

 Os tratamentos primário e secundário removem grande parte da DBO e SST encontrados 

no efluente bruto. Qualquer processo após essas etapas, e que tem por objetivo produzir um 

efluente de maior qualidade, enquadra-se no grau terciário de tratamento (Sonune & Ghate, 

2004). Segundo Üstün et al. (2011), os processos do tratamento terciário são operações que 

complementam o desempenho do tratamento secundário, podendo serem chamados de 

processos avançados de tratamento de águas residuárias ou polimento. 

 Operações existentes na literatura para serem empregadas no tratamento terciário 

compreendem em procedimentos físico-químicos, como: coagulação-flotação, sedimentação 
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desinfecção com cloro e ultra-filtração (Illuca-Muñoz et al., 2008). Sistemas de coagulação, 

flotação e sedimentação são projetados para efetuar uma redução aprimorada de SST, 

orgânicos biodegradáveis e nutrientes (compostos fosforosos e nitrogenados), no efluente que 

abandona a fase secundária (Friedler et al., 2008).  

É importante ressaltar que processos avançados podem também ser utilizados para 

alcançar o nível de tratamento desejado, entretanto, exige-se o uso de tecnologia sofisticada e 

elaborada, fato que aumenta os custos com operação e manutenção, assim como, do produto 

final (Guo et al., 2009). 

 

2.2. Lodos Ativados 

 

O processo de lodos ativados, empregado no tratamento de águas residuárias, é 

classificado como biológico tendo em vista que microrganismos agem na remoção da matéria 

orgânica a fim de obter o efluente tratado. Nele, o afluente e o lodo ativado são intensamente 

misturados, agitados e aerados em unidades chamadas tanques de aeração para, em seguida, o 

lodo ativado ser separado do efluente tratado por sedimentação em decantadores. Geralmente, 

parte do lodo ativado separado retorna ao processo, caso contrário ele é retirado para um 

tratamento característico ou disposição final (Jordão & Pessôa, 1995).  

A Figura 2.2 apresenta um esquema do sistema de lodos ativados e ilustra as operações 

unitárias envolvidas, bem como os fenômenos biológicos e físicos que se sucedem em cada 

uma delas. É possível observar o efluente que abandona o tratamento primário (afluente) 

adentra o tanque de aeração, provido de microrganismos e matéria orgânica. 

 

 

 

Figura 2.2 – Processo biológico aeróbio de lodos ativados (Hammer & Hammer Jr., 1996). 
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No tanque de aeração, as bactérias e outros agentes biológicos encontrarão um ambiente 

propício para se desenvolver e reproduzir. Como mencionado, anteriormente, a biomassa irá 

consumir tanto a matéria orgânica como o oxigênio dissolvido, gerado pela aeração, para 

adquirir a energia necessária para a realização das atividades metabólicas. 

A fim de obter uma melhor compreensão do processo, em termos de operação, uma 

descrição das unidades que compõem o processo tradicional será conduzida a seguir. 

 

2.2.1. Tanque de aeração 

Nessa unidade do sistema, acontecem as reações bioquímicas de degradação da 

matéria orgânica (von Sperling, 1997), já apresentadas anteriormente. No tanque de aeração, 

os microrganismos consomem o substrato presente no efluente para se desenvolverem. Com 

isso, se eleva a necessidade de oxigênio nos flocos, sendo preciso suprir com oxigênio o 

processo, seja por convecção forçada da atmosfera ou por injeção de ar ao meio líquido. Além 

disso, é imprescindível garantir uma concentração considerável de flocos no tanque de 

aeração (Jordão & Pessôa, 1995), por essa razão, é realizado o retorno contínuo do lodo 

ativado do decantador secundário para o tanque de aeração.  

2.2.2. Decantador secundário 

O lodo ativado é separado no decantador secundário devido as suas propriedades de 

flocular e sedimentar. Esse efeito é resultado da produção de uma espécie de “estrutura 

gelatinosa”, a qual permite a aglutinação de bactérias, protozoários, outros microrganismos e 

matéria orgânica em flocos macroscópicos (von Sperling, 1997). Os flocos possuem 

dimensões superiores quando comparadas, individualmente, às dos microrganismos, tal 

vantagem promove a habilidade de sedimentação.     

De acordo com Jordão & Pessôa (1995), um decantador secundário com um desempenho 

razoável, possui as seguintes características:  

o Realiza uma separação eficaz dos sólidos oriundos do tanque de aeração, o que 

promove um efluente final clarificado, de baixa turbidez, bem como baixa 

concentração de sólidos em suspensão, na escala de 20 a 30 mg/L; 

o Adensa de maneira satisfatória o lodo sedimentado, o qual irá compor o lodo ativado 

a ser retornado para o tanque de aeração. 
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Em razão da primeira característica, de gerar um efluente mais límpido, com baixa 

turbidez e menor teor de sólidos suspensos, os decantadores secundários recebem, também, a 

designação de clarificadores secundários como expõe a Figura 2.1. 

2.2.3. Cinética do processo 

Para que os microrganismos se desenvolvam e reproduzam, a matéria orgânica presente 

no lodo deve ser consumida. A forma, ou maneira de como ocorre esse processo de 

degradação pode ser ilustrada pela Figura 2.3. Onde a curva ABCD representa a variação de 

biomassa, enquanto a curva EFG o decaimento da DBO ao longo do processo.  

Na fase I (Figura 2.3), ou também fase de crescimento exponencial, definida mais 

precisamente pelo segmento A-B, a disponibilidade de alimento (substrato) é enorme, 

permitindo um aumento apreciável de microrganismos no lodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fase II, bem como no segmento B-C, percebe-se que a fase atinge um máximo e 

começa a decrescer. Nesta fase, o alimento disponível está terminando, e tal evento provoca o 

decaimento da taxa de crescimento. A variação da biomassa (ΔX) entre o ponto A e o ponto C 

representará a quantidade líquida do aumento de microrganismos.  

A fase III é uma fase de decrescimento, chamada de respiração endógena e, ainda, 

definida pelo segmento C-D. Neste ponto, acontece um fenômeno de auto-oxidação; as 

reservas de alimentos estão esgotadas, os microrganismos passam a sintetizar seu próprio 

Figura 2.3 – Relações de produção de lodo e remoção de DBO entre vários processos de 

lodo ativados (Jordão e Pessôa, 1995; Schmidell, 2001). 
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material celular sem reposição. Além disso, há a destruição de suas células sem a geração de 

novas espécies. Nesta fase, ocorre o fenômeno denominado “lise celular”, no qual os 

nutrientes liberados pela célula morta passam a serem usados pelas demais células, ainda, em 

atividade. A variação da biomassa (ΔX) entre o ponto C e D representará a quantidade liquida 

da diminuição de organismos nesta fase. 

 

2.2.4. Balanços materiais para o processo de lodo ativado 

Produção em função da concentração de substrato 

 O crescimento bacteriano é acompanhado da degradação da matéria orgânica, como pode 

ser notado na Figura 2.3, anteriormente. Os comportamentos das curvas ABCD e EFG 

sugerem que quanto maior a disponibilidade de alimento, maior será a taxa de crescimento 

bacteriano (von Sperling, 1997; Schmidell et al., 2007; Sant’Anna, 2010). Essa relação pode 

ser expressa:  

𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑌 × (𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜) ou: 

                                                                                                                                                

𝑑𝑋𝑉

𝑑𝑡
= 𝑌 ×

𝑑(𝑆𝑜−𝑆)

𝑑𝑡
                                                                                                                (7) 

 

 Xv  concentração de sólidos em suspensão voláteis, SSV  [g.L-1] 

 Y  coeficiente de produção celular    [g de SSV.g-1 de DBO] 

 So concentração de DBO5 total afluente   [g.L-1] 

 S concentração de DBO5 solúvel efluente   [g.L-1] 

 t tempo       [d]  

 

É possível observar, por meio do equacionamento, uma relação linear entre a taxa de 

crescimento bacteriano e a taxa de consumo do substrato, ou de remoção de DBO5. Os valores 

de Y (o qual representa a produção celular em função do substrato) podem ser estimados por 

meio de experimentos laboratoriais com o esgoto a ser tratado.  

Observe na Tabela 2.1 valores típicos de DBO5 para efluentes (substratos) de acordo 

como a sua procedência, ou origem. 
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Tabela 2.1 – Exemplos de valores típicos de DBO5 de alguns efluentes (Sant’Anna, 2010). 

Procedência do efluente Faixa de DBO5 (mg/L) 

Doméstico (esgoto) 120 – 500 

Refinaria de petróleo 300 – 800 

Indústria de papel e celulose 300 – 800 

Cervejarias 300 – 800 

Vinhoto (produção de etanol) 5000 – 15000 

Pescado em conserva 2000 – 4000 

Laticínios 800 – 2000 

 

Produção em função da concentração de biomassa  

 Outra forma admissível de descrever o crescimento bacteriano, no lodo ativado, é em 

função da própria concentração de bactérias em dado intervalo infinitesimal de tempo 

(Schmidell et al., 2007; Sant’Anna, 2010). Em termos de equacionamento, obtém-se: 

 

𝑑𝑋𝑉

𝑑𝑡
= 𝜇 × 𝑋𝑉                                                                                                                        (8) 

 

Xv concentração de biomassa no reator, representada por SSV [gSSV.L-1] 

 μ velocidade específica de crescimento   [d-1] 

 t tempo       [d] 

 

  A taxa de crescimento expressa dessa forma induz-se a pensar que há o aumento da 

população bacteriana independente da disponibilidade de substrato, o que na realidade não 

acontece (Jordão & Pessôa, 1995). Sendo assim, se faz necessário saber que a velocidade 

específica de crescimento é função da concentração de substrato. Monod (1949), através de 

seus experimentos com culturas bacterianas definiu um modelo para expressar tal parâmetro. 
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𝜇 = 𝜇𝑚á𝑥
𝑆

𝐾𝑠+𝑆
                         (9) 

 

 μmáx velocidade específica de crescimento máxima  [d-1] 

 S concentração do substrato limitante   [gDBO5.L-1] 

 KS constante de saturação     [gDBO5.L-1] 

 

 Os valores comuns para Ks e μmáx na modelagem matemática de sistemas aeróbios são 

(Metcalf e Eddy, 1991): 

μmáx = 1,5 a 5,0 d-1 

Ks = 25 a 100 mgDBO5.L
-1

  

 

 É importante ressaltar que de acordo com o modelo empírico encontrado por Monod, o 

Ks é definido como a concentração de substrato (gDBO5.m
-3) para a qual μ = μmáx/2, ou seja, 

para que a velocidade específica de crescimento seja a metade da máxima.  

 

Decaimento bacteriano 

 As equações 6 e 7, mostradas anteriormente, equivalem ao crescimento bruto de 

biomassa. Porém, as bactérias permanecem no sistema de lodos ativados por mais de um ou 

dois dias, e passa a agir também na etapa de metabolismo endógeno. Esse fato implica na 

destruição de material celular, o qual é utilizado para a manutenção de mecanismos atuantes 

no estágio da respiração endógena. Assim, é também imprescindível definir a taxa de 

decaimento celular para que se possa, em seguida, descontá-la da taxa bruta de crescimento e 

desse modo obter a taxa líquida real de produção de biomassa (von Sperling, 1997; Schmidell 

et al., 2007). 

O comportamento da taxa de decréscimo pode ser descrito por meio de uma cinética de 

primeira ordem: 

𝑑𝑋𝑏

𝑑𝑡
= −𝐾𝑑 × 𝑋𝑏                       (10) 

 

 Xb concentração de SSV biodegradáveis   [mg.L-1] 

 Kd coeficiente de respiração endógena    [d-1] 
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Após a obtenção do termo de decaimento, é possível introduzi-lo às equações 6 e 7 de 

crescimento bacteriano, a fim de encontrar a taxa líquida real de produção de biomassa, como 

foi explicado anteriormente. 

o Crescimento bacteriano expresso em termos de taxa de remoção de substrato: 

 

𝑑𝑋𝑉

𝑑𝑡
= 𝑌 ×

𝑑(𝑆𝑜−𝑆)

𝑑𝑡
− (𝐾𝑑 × 𝑋𝑏)                                (11) 

 

o Crescimento bacteriano expresso em termos da concentração celular: 

 

𝑑𝑋𝑉

𝑑𝑡
= 𝜇 × 𝑋𝑉 − (𝐾𝑑 × 𝑋𝑏)                                                                                            (12) 

ou 

𝑑𝑋𝑉

𝑑𝑡
= 𝜇𝑚á𝑥

𝑆

𝐾𝑠+𝑆
× 𝑋𝑉 − (𝐾𝑑 × 𝑋𝑏)                                                                             (13) 

 

 Mesmo que Xv e Xb sejam duas variáveis aparentemente diferentes nas equações acima, 

deve ficar claro que a parcela de produção é realmente relativa aos sólidos voláteis totais (Xv), 

e a parcela de destruição concerne apenas aos sólidos voláteis susceptíveis à degradação, ou 

seja, os sólidos biodegradáveis (Xb) (Von Sperling, 1997). A concentração Xb pode ser obtida 

multiplicando-se Xv por um fator (fb) que representa a fração biodegradável de sólidos em 

suspensão voláteis. Assim, fb = Xb/Xv. 

 

2.2.5. Idade do lodo 

Segundo Wilén & Bálmer (1999), o tempo médio de residência celular ou idade do lodo é 

um parâmetro operacional que possui influência considerável sobre a morfologia do floco 

biológico do lodo ativado. Sabendo-se que a morfologia do floco é um fator importante para a 

sedimentação do lodo (Wilén & Bálmer, 1999; Wilén et al. 2003; Perez, 2006), então, implica 

que determinação correta da idade do lodo é fundamental para o desempenho do processo. 

A idade do lodo é definida como o período médio de permanência de uma partícula 

dentro do reator de aeração. Matematicamente, esse parâmetro pode ser expresso como a 
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razão entre a massa de sólidos presentes no sistema e a massa de sólidos retirada do sistema 

por unidade de tempo (Jordão e Pessôa, 1995; von Sperling, 1997, Schmidell et al., 2007): 

 

𝜃𝑐 =
𝑋𝑉𝑉𝑅

𝑋𝑉𝑄
                                        (14) 

 

 θc Idade do lodo      [d] 

 VR Volume do reator de aeração    [L] 

 Q vazão de volumétrica do lodo de excesso   [L.d-1] 

 

Assim que escolhida a idade do lodo, essa deve ser conservada através da descarga 

adequada do lodo de excesso presente no reator. É normal essa descarga ser realizada 

diariamente, é o denominado controle hidráulico da idade do lodo (Guimarães, 2003).  Para 

determinar a quantidade volumétrica de descarga do lodo de excesso, basta dividir o volume 

do reator pela idade do lodo definida. 

Q = VR/θc                                                                                                                                (15) 

A baixa idade do lodo, de 2 a 3 dias, por exemplo, é bastante comum em climas tropicais. 

Um período de permanência pequeno impede que se atinja a fase de respiração endógena. 

Dessa forma, o consumo de oxigênio será consideravelmente baixo e a produção de lodo será 

alta. Por outro lado, os predadores de bactérias livres não se desenvolvem, o que acarreta em 

uma qualidade não desejável do efluente final, no qual haverá bactérias soltas, as quais 

proporcionam uma DBO relativamente alta, bem como uma turbidez elevada, devido à 

presença de microrganismos em suspensão (Guimarães, 2003). 

Para o caso da idade do lodo acima de 3 a 5 dias e temperaturas além de 18°C, os 

predadores conseguem se proliferar adequadamente, atribuindo ao efluente uma DBO 

satisfatória (cerca de 5 mg/L) e aspecto límpido com baixa turbidez. Este resultado depende, 

ainda, do bom funcionamento do decantador secundário. 
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2.2.6. Microbiologia e composição do lodo ativado 

 

Lodos ativados são formados, sobretudo, por microrganismos como bactérias (zoogléias), 

protozoários e, em alguns casos, espécies de fungos, os quais são indesejáveis ao processo, 

pois dificultam a boa formação do floco do lodo ativado (Jordão & Pessôa, 1995; Wilén et al., 

2008). Uma mistura de material sólido em suspensão e produtos microbianos solúveis (PMS) 

também pode ser notada. Entre os sólidos em suspensão, é possível encontrar partículas 

inorgânicas, tais como, silicatos, fosfatos de cálcio, óxidos de ferro e metais alcalinos. Quanto 

aos PMS, eles consistem basicamente em proteínas e carboidratos resultantes da atividade 

metabólica celular dos agentes biológicos (Jin et al., 2003).   

Organismos, partículas inorgânicas e substâncias poliméricas extracelulares quando 

combinados podem formar aglomerados conhecidos como flocos biológicos (Jin et al., 2004), 

representados pela Figura 4.4. Em função da vasta composição do lodo ativado e da influência 

das condições ambientais, flocos típicos possuem forma irregular, alta porosidade, massa 

interna heterogênea e uma estrutura interconectada (Chu & Lee, 2004). 

De acordo com Meng et al. (2006), a presença de substâncias poliméricas extracelulares 

promove a coesão dos flocos e os microrganismos agem de forma direta na formação dos 

aglomerados. No que concerne, principalmente, às bactérias filamentosas, Meng et al. (2006) 

observaram que esse tipo é capaz de adsorver coloides, macromoléculas, vários íons e 

substâncias biologicamente ativas. Ou seja, elas podem atuar como um tipo de “coluna 

cervical” para os flocos do lodo ativado. Comumente, flocos de lodos ativados com excesso 

de bactérias filamentosas são grandes e apresentam uma estrutura dispersa. 

Um problema operacional que pode surgir devido ao crescimento excessivo de bactérias 

filamentosas é a formação do denominado bulking filamentoso. Esse inconveniente causa 

dificuldades relacionadas à separação de biomassa e o aparecimento de espumas, fato que 

pode aumentar a magnitude do problema (Os microrganismos identificados como frequentes 

nesse tipo de situação são o Sphaerotilus, Thiotrix, Micothrix, Nocardia e Nostocadia 

(Jenkins et al., 1993; Meng et al., 2006). 
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Bactérias dos filos Proteobacteria, Bacteroidetes e Firmicutes são abundantes em flocos 

de todas as ordens de tamanho. Entretanto, há uma tendência a se encontrar uma maior 

diversidade de bactérias em flocos de dimensões maiores que 100 μm (Han et al., 2012). Essa 

observação é importante, uma vez que a remoção eficaz de poluentes do afluente e a atividade 

do lodo ativado estão relacionadas com a composição microbiana (Nadarajah et al., 2007; 

Pholcan et al., 2010; Wells et al., 2011). Em outras palavras, uma distribuição biológica 

heterogênea, assim como a produção de flocos estáveis pode favorecer o processo de lodos 

ativados. 

 

2.2.7. Floco biológico e o estresse hidrodinâmico 

 

O estresse hidrodinâmico gerado pela aeração, fluidização e colisão de partículas é um 

parâmetro chave na investigação dos fatores que influenciam a formação dos flocos 

biológicos do lodo ativado. Uma maior taxa de cisalhamento aplicada resultaria em um floco 

mais denso e compacto, em oposição às baixas taxas de cisalhamento, as quais tendem a 

originar flocos mais fracos, de baixa coesão (Liu et al., 2005).  

Com o aumento da taxa de cisalhamento, haverá um momento em que a força de coesão 

dos flocos de grandes dimensões passará a ser mais fraca que a força hidrodinâmica aplicada, 

tornando-os mais frágeis. A consequência é o surgimento de novas faixas de tamanho de 

aglomerados, as quais podem ser monitoradas por análise de imagens, a cada nível de estresse 

diferente submetido ao lodo ativado.  De acordo com Yuan & Farnood (2010), em estado 

estacionário, a distribuição de tamanho dos flocos alcança uma estabilidade. Entretanto, é 

 

Figura 2.4 – Representação do floco de lodo ativado (von Sperling, 1997). 
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importante ressaltar que em condições de regime turbulento, a distribuição se torna uma 

função complexa das linhas de fluxo, das interações floco-floco e interações floco-fluido. 

 Stricot et al. (2010) relataram em sua pesquisa, sobre o efeito hidrodinâmico na 

estrutura dos flocos de lodo ativado, que o processo de ruptura ocorre basicamente por meio 

dos três mecanismos enumerados a seguir (Figura 2.5): 

 

1. Fragmentação em longo termo, onde o floco é quebrado em dois ou mais 

flocos menores; 

2. Erosão superficial, as partículas primárias ou pequenos agregados erodem 

os maiores; 

3. Raspagem devido ao impacto com superfícies sólidas.  

 

Ter consciência desses três mecanismos é essencial para compreender o comportamento 

reológico do lodo ativado. O segundo mecanismo, por exemplo, é responsável pela liberação 

de quantidades razoáveis de substâncias poliméricas extracelulares (SPE) (Stricot et al., 

2010). Em alguns casos, concentrações de SPE chegam, até mesmo, a controlar as 

propriedades reológicas do lodo (Seyssiecq et al., 2003). Uma alta concentração de SPE 

estimulada pelo estresse hidrodinâmico pode favorecer, ainda, numa maior interação entre os 

flocos biológicos. Tal efeito é esperado quando se deseja uma estrutura microbiana estável 

(Liu et al., 2005). 

  

 

          Figura 2.5 - Mecanismos de ruptura do floco biológico (Yuan & Farnood, 2010). 
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A literatura (Wilén et al., 2003) tem sugerido uma forma de quantificar a coesão existente 

em um floco de lodo ativado. A força de agregação de um floco é comumente considerada 

como uma função determinística do seu tamanho: 

 

𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑠ã𝑜 = 1 − 
𝐷𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝐷𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐷𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
                                                                                      (16) 

 

Onde Dinicial é o diâmetro médio inicial e Dfinal é o diâmetro médio do floco após o 

cisalhamento ao qual ele foi imposto, por um determinado período de tempo. 

Uma análise reológica do lodo ativado se conduzida em paralelo com uma investigação 

do diâmetro médio do floco pode ser realmente favorável. Tendo em vista que, além de uma 

caracterização eficaz e comum para sistemas de lodos ativados, é ainda possível a obtenção de 

uma noção de como uma distribuição de tamanhos, de determinada população de flocos, se 

comporta quando submetida a diferentes tensões de cisalhamento. Do ponto de vista prático e 

de gerenciamento de processos, pode gerar várias estratégias de operação. 

Liu et al.(2005) estudaram a influência da velocidade de agitação no diâmetro médio dos 

flocos de lodo ativado e, simultaneamente, a capacidade de sedimentação desses flocos 

através do índice volumétrico do lodo (IVL), parâmetro que está detalhado na metodologia. 

Como se pode observar na Figura 2.6, abaixo, os dois parâmetros analisados apresentam 

um comportamento similar, todavia um segue o oposto do outro com relação à velocidade de 

agitação utilizada em um reator de mistura. A ilustração ainda reporta que ambos possuem 

uma faixa ótima de operação. Entre 400 e 600 rpm, os flocos produzidos foram maiores e os 

índices volumétricos do lodo foram menores, o que significa que houve uma boa separação 

sólido-líquido (Liu et al., 2005). 

 

 

Figura 2.6 - influência da velocidade de agitação no diâmetro médio dos flocos de lodo 

ativado e IVL (Liu et al., 2005). 
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2.3. Transporte de oxigênio no meio líquido 

O oxigênio para a manutenção dos flocos biológicos e para obtenção da eficiência 

desejada do processo, é fornecido através da injeção de ar atmosférico ou oxigênio puro. 

Sendo esta última uma alternativa mais dispendiosa. 

A assimilação de oxigênio do ar (fase gasosa) pelo meio líquido (fase líquida) pode ser 

efetuada em três etapas (Jordão & Pessôa, 1995). Primeiro, as moléculas de oxigênio do ar 

migram para a superfície do líquido que se torna saturado (a uma concentração de saturação 

de oxigênio dissolvido Cs). Depois, há a formação de uma interface composta de moléculas de 

água, as quais possuem sua extremidade negativa voltada para a fase gasosa, e a positiva 

voltada para a fase líquida. Numa segunda etapa, as moléculas de oxigênio cruzam esta 

interface, por difusão, na direção do meio líquido. Por último, sob forte agitação, o oxigênio é 

misturado ao meio líquido por difusão e convecção.  

A velocidade com que o oxigênio migra, de uma fase para outra, é dada pela expressão 

abaixo: 

𝑁𝑂2 = 𝐾𝐿 × 𝐴 × (𝐶𝑆 − 𝐶𝐿)     [kgO2/d; kgO2/h]                      (17) 

 

 𝐾𝐿  coeficiente típico para a massa líquida  [m.h-1] 

 A superfície interfacial    [m2] 

 𝐶𝑆 concentração de saturação de oxigênio dissolvido [gO2.L-1]  

 𝐶𝐿 concentração do oxigênio no meio líquido  [gO2.L-1] 

 

Por razões práticas, é comum utilizar a equação anterior em termos do volume do sistema 

no qual o transporte é realizado: 

 

𝑁

𝑉
= 𝐾𝐿 ×

𝐴

𝑉
× (𝐶𝑆 − 𝐶𝐿) =

𝑑𝐶𝐿

𝑑𝑡
                                                                                              (18) 

 

 Como o valor de A é difícil de ser determinado, define-se o parâmetro a = A/V chamado 

de coeficiente volumétrico, o qual em combinação com o KL é chamado de coeficiente de 

transferência global de oxigênio, que por sua vez, possui um método de determinação mais 

simples. 
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O coeficiente de transferência global de oxigênio pode ser estimado através de um 

método gráfico de determinação, onde KLa é a inclinação da reta que pode ser traçada em um 

gráfico semilogarítimico, em que a ordenada é log (Cs – CL), e a abcissa é o tempo t 

(Schmidell, 2001). 

 

𝑑𝐶𝐿

𝑑𝑡
= (𝐾𝐿𝑎) × (𝐶𝑆 − 𝐶𝐿)           (19) 

𝑑𝐶𝐿

(𝐶𝑆−𝐶𝐿)
= (𝐾𝐿𝑎) × 𝑑𝑡            (20) 

log(𝐶𝑆 − 𝐶𝐿) = −(𝐾𝐿𝑎) × 𝑡 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                                                                            (21) 

 

  Esse método possibilita a investigação da capacidade de transferência de oxigênio dos 

equipamentos de aeração.  A realização de ensaios que levam ao conhecimento do KLa é de 

fácil controle e baixa complexidade (Jordão & Pessôa, 1995; von Sperling, 1997; Schmidell, 

2001). 

Entretanto, após a determinação do coeficiente de transferência de oxigênio global (KLa), 

é preciso levar em conta que tal parâmetro pode sofrer influência de diversos fatores, sendo 

necessário, posteriormente, corrigi-lo através de equações empíricas (Jordão & Pessôa, 1995). 

Por exemplo, com a influência da temperatura o KLa deve ser corrigido dessa maneira: 

  

(𝐾𝐿𝑎)𝑇 = (𝐾𝐿𝑎)20°𝐶 × 1,02
(𝑇−20)                                                                                         (22) 

 

Onde T é a temperatura na qual se deseja conhecer o KLa. 

Pode-se ainda, ter uma correção de acordo com o tipo de afluente a ser tratado: as 

peculiaridades do afluente irão estabelecer um fator de correção α. 

 

(𝐾𝐿𝑎)𝑎𝑓𝑙𝑢. = 𝛼 × (𝐾𝐿𝑎)á𝑔𝑢𝑎                      (23) 

 

Os valores comuns para α encontram-se na faixa de 0,6 a 1,2 (Metcalf & Eddy, 1991). A 

presença de rejeitos industriais é um dos fatores que fazem esse coeficiente variar. Agentes 

tensoativos, por exemplo, induzem a diminuição do α. Outro fator que também induz seu 

decaimento é a agitação, à proporção que a turbulência aumenta o α tende a diminuir devido à 

formação de coalescências que dificultam o transporte de oxigênio.   
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 É preciso salientar que pode haver a interação simultânea dos fatores que influenciam 

o corpo de água residual, tornando-se perceptível que a taxa de transferência de oxigênio, de 

um lugar para outro, pode não ser semelhante para um mesmo equipamento de aeração (von 

Sperling, 1997). 

 

2.3.1. Flocos biológicos e concentração de oxigênio dissolvido (OD) 

Em tratamento de águas residuárias, o desempenho da sedimentação do lodo ativado 

depende principalmente da sua capacidade em formar flocos. Tal capacidade está ligada, 

sobretudo, à estrutura, dimensão e densidade dos flocos do lodo ativado. Essas propriedades 

podem mudar rapidamente com as variações das condições de operação de uma planta de 

tratamento de esgotos. Uma das variáveis de processo conhecida por afetar a estrutura e a 

dimensão do floco de lodo ativado, não filamentoso, é a concentração de oxigênio dissolvido 

(OD) (Wilén & Balmér, 1999).  

 Até o fim do século XX, havia poucos estudos a respeito do efeito que a concentração de 

oxigênio dissolvido poderia causar sobre as propriedades de sedimentação do lodo ativado. 

De acordo com Li & Ganczarczyk (1993), a carga orgânica e a disponibilidade de oxigênio 

dissolvido foram os fatores que mais apresentaram impacto na distribuição de tamanhos de 

flocos do lodo ativado. Starkey & Karr (1984) mostraram que baixas concentrações de OD 

produziram um lodo ativado com baixa floculação. Enquanto que Knudson et al. (1982) 

encontraram uma tendência direcionada à flocos maiores com o aumento da concentração de 

OD. 

Seguindo esses resultados, Wilén & Balmér (1999) averiguaram o efeito da concentração 

de oxigênio dissolvido, em uma faixa de 0,5 a 5 mgO2/L, na estrutura, tamanho e distribuição 

de tamanhos de flocos de lodo ativado. Em uma primeira parte da pesquisa a concentração de 

OD variou de 0,5 a 2 mgO2/L. Quando a concentração era de 2 mgO2/L, flocos do lodo 

ativado em estudo, apresentaram-se com forma regular e grande. Quando a concentração de 

OD diminuiu para 1 e 0,5 mgO2/L, os flocos se mantiveram grandes mas se tornaram mais 

irregulares e porosos. Além disso, microrganismos filamentosos e bactérias Zoogloeal 

pararam de crescer. Por investigação microscópica, os tipos dominantes eram a Sphaerotilus 

natans, seguida pelas Thiotrix I-II. 

Na segunda parte, os flocos foram investigados para concentrações de OD de 2 e 5 

mgO2/L. Os flocos foram maiores para a concentração de 5 mgO2/L, porém houve o 

crescimento excessivo de bactérias filamentosas, fato que confere maior porosidade ao floco, 
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o deixando menos denso e prejudicando a sua habilidade de sedimentação (Meng et al., 

2006). Segundo Wilén & Balmér (1999), nenhuma relação explicita foi encontrada entre 

concentração de OD e diâmetro médio do floco. O que foi observado, de fato, é que há uma 

tendência a flocos maiores quando a concentração de OD é maior. Para ambas as partes da 

pesquisa os diâmetros médios dos flocos foram sempre maiores que 300 μm. 

Recentemente, com o desenvolvimento da nanotecnologia, foi possível avançar com os 

estudos da relação concentração de OD e diâmetro médio do floco. Através da técnica de 

microeletrodos, agora há a possibilidade de se traçar o perfil de concentração de oxigênio 

dissolvido à medida que se penetra o floco de lodo ativado (Han et al., 2012).  

As investigações com microeletrodos mostraram que as concentrações de OD no seio do 

floco biológico são menores quando comparadas com as da superfície do mesmo floco. Em 

adição, uma mudança nos perfis de concentração de OD foi notada na proporção em que 

havia o aumento do diâmetro médio do agregado. Observe a Figura 2.7 a seguir, a qual 

descreve o comportamento da concentração de OD para quatro tipos de diâmetro médio 

diferentes, ou em termos do autor da figura, para quatro profundidades de floco diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Perfis de concentração de OD em flocos A: 50 μm – B: 80 μm – C: 140 μm - 

D: 250 μm (Han et al., 2012) 
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A Figura 2.7 sugere que o decaimento da concentração de OD aumenta gradualmente 

com o aumento da dimensão do floco, sendo bem maior no núcleo do floco, para o caso de 

flocos grandes (> 80 μm). No gráfico A, o qual o diâmetro médio dos flocos é 50 μm, é 

possível observar que o perfil de concentração de OD ao longo de toda a profundidade do 

floco foi regular, com mudanças mínimas entre a superfície e o núcleo do floco. O mesmo 

fenômeno pode ser visualizado no gráfico B, cujo diâmetro médio da população de flocos 

investigada está na ordem de 75 μm. O decréscimo na concentração de OD, no núcleo dos 

flocos, apenas passa a ser explícito para populações de flocos com o diâmetro médio a partir 

de 140 μm, como pode ser notado no gráfico C. Tornando-se mais pronunciado no gráfico D, 

onde o diâmetro médio é de 250 μm (Han et al., 2012). 

 Algumas hipóteses plausíveis foram levantadas para explicar o decréscimo de 

oxigênio dissolvido no núcleo do floco. A primeira delas consiste na eficiência de 

transferência de massa. Características como dimensão e forma são cruciais para uma difusão 

efetiva de substâncias químicas. Sendo a difusão considerada o principal mecanismo de 

transferência de soluto, através do floco biológico, pode-se assim dizer que a resistência ao 

transporte de massa aumenta ao passo que o tamanho do floco aumenta (Vicente et al., 1998; 

Han et al., 2012). A segunda hipótese seria a de consumo de oxigênio para a manutenção das 

atividades microbianas. Flocos biológicos maiores possuem uma população de organismos 

maior, logo, há uma demanda de consumo de oxigênio maior também. Dessa forma, todas as 

duas hipóteses se apresentam como explicações admissíveis para o declínio da concentração 

de OD no interior do floco de lodo ativado (Han et al., 2012). 

 

2.4. Variáveis técnicas e ambientais 

Esse item da revisão da literatura explana algumas variáveis, ou parâmetros, de operação 

que colaboram para o funcionamento adequado do sistema de lodos ativados. Além disso, 

auxiliará no reconhecimento desses fatores quando expostos no capítulo de Resultados e 

Discussão. 

 

2.4.1. Diâmetro médio 

 

Alguns artifícios estatísticos são empregados com o objetivo de se obter uma melhor 

representação em torno do comportamento das populações de partículas. Como é o caso dos 

resultados utilizando a generalização de diâmetros (eq. 24) (Malvern®), um método 
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internacional para determinar diâmetros médios e outras ponderações à cerca dos tamanhos de 

partícula.  

nm

n

ii

m

ii

dv

dv
nmD




















1

],[             (24) 

 

Para o estudo em questão, “m” assume o valor 4 e “n” assume 3 permitindo descobrir 

assim, o D[4, 3] ou diâmetro médio em Volume. Essa classificação existe, uma vez que as 

distribuições de tamanhos podem ser vistas pelo enfoque do número de partículas na alíquota 

ou como o volume de cada partícula contribui para o volume total da amostra, constituída 

aqui por flocos de lodo ativado. 

É importante deixar claro que em alguns casos de população de partículas torna-se mais 

interessante analisar as partículas maiores, assim como as partículas menores em outros. 

Então, há a necessidade de avaliar os dados, geralmente apresentados por distribuições de 

frequências, em dois aspectos (bases): em número ou volume. 

   

2.4.1.1. Base em Volume 

Avaliar uma amostra de partículas por esse aspecto significa que cada partícula terá uma 

contribuição para à distribuição que será proporcional ao seu volume. Partículas maiores tem, 

então, um maior “peso” sobre a frequência, e a sensibilidade de partículas menores é reduzida. 

Essa forma de representar a população tem a vantagem de levar em consideração o volume 

ocupado pelas partículas, bem como suas influências. 

 

2.4.1.2. Base em Número  

Avaliar uma população por esse aspecto significa que a contribuição de cada partícula é a 

mesma para a distribuição de frequência. Em outras palavras, partículas pequenas e grandes 

terão exatamente o mesmo “peso” durante a análise.   

Os gráficos (Figura 2.8) a seguir, exportados do software Morphologi (Malvern®), 

mostram as distribuições de tamanhos correspondentes a uma mesma amostra de lodo ativado, 

em número à esquerda e em volume à direita. A diferença entre eles pode ser claramente 

observada. A distribuição com a base em número está focalizada nas pequenas partículas, a 

moda é em torno de 1 µm, enquanto aquela com a base em volume focaliza-se nas partículas 
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grandes possui a moda em torno de 200 µm. Ambas as distribuições, em número e volume são 

importantes para caracterizar corretamente a população de agregados. 

 

Figura 2.8 – Distribuição de tamanhos em número (à esquerda) e em volume (à direita) 

(Morphologi – Malvern®). 

  

2.4.2. Temperatura 

A temperatura é um parâmetro que afeta principalmente a ação dos microrganismos que 

habitam os sistemas de lodos ativados (Schmidell, 2001). O tratamento biológico aeróbio de 

efluentes pode ser operado em larga faixa de temperatura, de 10 a 40 °C aproximadamente. 

Sendo a temperatura de 35 °C, onde a atividade microbiana encontra seu ponto ótimo e, 

consequentemente, o processo experimenta um aumento na velocidade de metabolização. Em 

temperaturas inferiores a 5 °C, por exemplo, pode ser observado uma redução no consumo de 

substrato. Nos casos onde a temperatura do processo ultrapassa o valor de 40°C, também é 

observado uma deficiência na remoção de matéria orgânica em razão de quedas na velocidade 

de crescimento e metabolização do substrato (Roques, 1980; Sant’Anna Jr, 2010). 

O impacto da temperatura na eficiência do processo, pode ser relacionado à idade do 

lodo. Geralmente, melhores resultados de remoção são obtidos quando são estabelecidas 

menores idades do lodo (apud Vesilind, 2003). Além disso, a temperatura afeta a solubilidade 

do oxigênio, o qual possui uma função fundamental para o desempenho do processo, como já 

foi abordado anteriormente. 

Atualmente, alguns autores (LaPara & Alleman, 1999; Liao et al., 2011) têm realizado 

pesquisas onde reatores aeróbios operam em condições termofílicas, em outras palavras, em 

uma temperatura superior a 45 °C. Esse tipo de estratégia é recomendado para o tratamento de 
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efluentes com altas concentrações (carga) de matéria orgânica (indústrias de polpa, papel e 

celulose). 

Algumas das vantagens do tratamento termofílico são a alta taxa de reação, a excelente 

estabilização do processo e a eliminação de operações de pré-resfriamento e pós-aquecimento 

do efluente necessárias para o tratamento mesofílico (35 °C) (Suvilampi & Rintala, 2003).  

Quanto às desvantagens, pode ser visto uma redução significativa da diversidade 

microbiana. Esse fenômeno leva à predominância de bactérias filamentosas e termófilas, as 

quais apresentam demandas nutricionais específicas. Em adição, os resultados têm mostrado 

um baixo índice de biofloculação e uma diminuição da habilidade de sedimentação por parte 

dos flocos (Liao et al., 2011). 

 

2.4.3. pH 

 

Assim como a temperatura, o pH é um fator ambiental relevante para o desenvolvimento 

da biomassa. As bactérias heterotróficas, de uma forma generalizada, possuem sua atuação 

numa faixa de pH entre 5,5 e 8,5. Sendo a faixa de crescimento ótimo próximo a 7,0 

(Schmidell, 2001).  

Nas comunidades microbianas diversificadas, como é o caso das que colaboram com os 

processos aeróbios de tratamento de efluentes, a resposta às mudanças de pH é percebida no 

comportamento global do processo e não em grupos específicos ou espécies. A faixa 

considerada adequada para que haja um bom rendimento do lodo ativado se encontra entre 6,0 

e 8,0. Pretendendo-se, além da remoção de matéria orgânica, uma nitrificação do processo, o 

intervalo de pH que se deve trabalhar precisa estar um pouco adiante do valor referente à 

neutralidade, ou seja, uma faixa de 7,5 a 8,5 (Sant’Anna Jr., 2010). 
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1. Metodologia 

Neste capítulo estão contidos os aparatos e os procedimentos que foram empregados para 

o desenvolvimento da pesquisa, bem como as rotinas de avaliação e monitoramento. A 

descrição e o esquema do sistema de lodos ativados (tradicional) usado na remoção de matéria 

orgânica, e as condições de operação também estão incluídos nessa seção. 

 

3.1. Espaço físico 

A adaptação do sistema experimental tradicional foi realizada no anexo do Laboratório de 

Engenharia Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LEB-UFRN). O 

espaço físico selecionado favorece a operação do sistema em razão da instalação elétrica e da 

circulação de ar necessária para eliminar odores indesejáveis que ocorram durante o processo 

de depuração. 

 

3.2. Material 

Este item pontua os reagentes, os instrumentos e a composição da água residuária semi-

sintética empregados no transcorrer dos ensaios. 

 

3.2.1. Reagentes 

Os reagentes listados a seguir foram utilizados nas medições de demanda química de 

oxigênio (DQO) e no preparo do efluente sintético. 

 

o Ácido sulfúrico 

o Bicarbonato de sódio  

o Biftalato de potássio 

o Cloreto de cálcio  

o Cloreto de cobalto hexahidratado 

o Cloreto de manganês tetrahidratado 

o Cloreto de ferro hexahidratado 

o Dicromato de potássio 

o Molibidato de sódio dihidratado 

o Fosfato de potássio monobásico 

o Fosfato monobásico de sódio 

o Fosfato de sódio  

o Sulfato de amônio  

o Sulfato de cobre pentahidratado 

o Sulfato de magnésio hepathidratado 

o Sulfato de mercúrio 

o Sulfato de prata 

o Sulfato de zinco heptahidratado 
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3.2.2. Equipamentos  

 

Abaixo foram listados os equipamentos, ou instrumentos, que viabilizaram tanto a 

operação dos biorreatores como as medições das variáveis de trabalho. 

 

o Balança analítica (SARTORIUS) 

o Bomba a vácuo (TECNAL) 

o Bomba peristáltica (MILAN BP-200) 

o Bomba dosadora (AVS Projetos) 

o Compressores de pequeno porte 

(HONG-RI HR-0280) 

o Digestor para DQO  

o Espectrofotômetro (Spctroquant 

NOVA 60 MERCK) 

o Estufa (NOVA TECNICA NT-511) 

o Granulômetro (Microtrac) 

o Medidor de pH (WTW Multi 340i 

SET) 

o Mufla (EDG Equipamentos) 

o Oxímetro (WTW Oxi315)

3.2.3. Solução de alimentação (efluente semissintético) 

 

O efluente a ser tratado no sistema experimental convencional de lodos ativados consiste 

em uma água residuária semissintética e de natureza doméstica (Chang & Lee, 1998). A 

Tabela 3.1, a seguir, apresenta essa solução de composições predefinidas. 

Tabela 3.1 – Composição e concentração da solução sintética (Chang & Lee, 1998) 

Compostos Concentração 

NaHCO3 521 mg/L 

(NH4)2SO4 189 mg/L 

KH2PO4 17,6 mg/L 

FeCl3.6H2O 2,42 mg/L 

CaCl2.2H2O 0,37 mg/L 

MgSO4.7H2O 5,08 mg/L 

MnCl2.4H2O 0,28 mg/L 

ZnSO4.7H2O 0,44 mg/L 

CuSO4.5H2O 0,39 mg/L 

CoCl2.6H2 0,42 mg/L 

Na2MoO4.2H2O 1,26 mg/L 

Efluente doméstico  100 ml/L  
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Para o preparo da solução, um volume de 20L de efluente doméstico foi coletado na estação 

de tratamento de esgotos do campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(ETE-UFRN), no ponto pós gradeamento e mantido em condições ambiente.  

 A solução de alimentação, com composição e concentrações conhecidas, foi preparada 

a fim de abastecer o sistema com os elementos e nutrientes essenciais para o bom crescimento 

da biomassa. 

 

3.3. Métodos 

3.3.1. Descrição do sistema experimental de lodos ativados 

A instalação do sistema experimental de lodos ativados (Figura 3.1), segundo Metcalfy & 

Eddy (1991), é realizada a fim simular o tratamento secundário de uma estação de tratamento 

de esgotos. O sistema experimental é formado por um tanque de aeração com volume 

operacional de 4L (Ø 18 cm) acoplado a um decantador com capacidade de 2L (Ø 9 cm). 

Uma bomba peristáltica possibilita a alimentação do sistema com a solução semissintética e o 

reciclo do lodo decantado para o tanque de aeração. O tanque de alimentação tem capacidade 

de 9L, sendo a vazão de alimentação de 4,25 L/dia a fim de manter o tempo de detenção 

hidráulica de 21,3 h (Guimarães, 2003). O reciclo opera com a mesma vazão de alimentação, 

estabelecendo uma recirculação de razão 1:1. O efluente clarificado é retirado por gravidade 

da parte superior do decantador, onde se encontra um canal de saída para o tanque de 

armazenamento (5L).  

 

 

Figura 3.1 – Sistema de lodos ativados de bancada. 
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O fornecimento de ar, no interior do tanque de aeração, é efetivado por meio de 

compressores de ar de pequeno porte com vazão de gás de 3,5L/min. Além de suprir o 

processo com oxigênio, deve-se ainda mantê-lo em pH neutro. Para isso, foi instalada outra 

bomba peristáltica que dosa para o interior do tanque, com vazão de 0,003L/min, uma solução 

tampão de composição volumétrica 39% de NaH2PO4 (0,2M) e 61% de NaHPO4 (0,2M) 

(Figura 3.1). 

Para avaliar a eficiência de remoção do sistema foram realizadas medições de DQO com 

amostras retiradas do tanque de alimentação (entrada) e do tanque de armazenamento (saída) 

do sistema. Os valores são inseridos na equação abaixo (Barros Jr., 2008). 

 

𝐸(%) = [
𝐷𝑄𝑂𝑒−𝐷𝑄𝑂𝑠

𝐷𝑄𝑂𝑠
] 𝑥100%           (25)                                                                                       

 E eficiência de remoção    [%] 

𝐷𝑄𝑂𝑒  demanda química de oxigênio na entrada  [mgO2.L-1] 

 𝐷𝑄𝑂𝑠 demanda química de oxigênio na saída  [mgO2.L-1] 

  

 As medições de DQO foram efetuadas em duplicata com a frequência de três vezes 

por semana, os valores de eficiência alcançados correspondem a cada dia de medição. 

 

3.3.2. Adaptação do sistema 

Antes da instalação do sistema, as bombas peristálticas que fazem o lodo circular e a 

dosagem da solução tampão foram devidamente calibradas. Realizaram-se testes de 

estanqueidade preenchendo-se todas as unidades de operação com água, de modo que se tenha 

uma previsão do que aconteceria caso o sistema já estivesse funcionando com o lodo ativado. 

Mangueiras de silicone de 5 mm de diâmetro permite a conexão entre as várias partes do 

sistema, com exceção da conexão entre o decantador secundário e o tanque de 

armazenamento que é realizada por uma mangueira de silicone com 10 mm de diâmetro. 

Três compressores de pequeno porte foram utilizados para garantir que vazão de ar varie 

dentro do tanque de aeração, essa estratégia confere ao sistema uma agitação pneumática e 

garante que os flocos biológicos permaneçam em suspensão. O sistema foi submetido a três 

condições diferentes de aeração. Cada compressor possui uma vazão máxima de gás de 3,5 

L/min. 

Com o sistema instalado, coletou-se o lodo ativado com concentração de 338,5 mgSST/L 

do valo de oxidação da ETE-UFRN. Um inóculo de 6L foi preparado com o lodo ativado, 
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assim preencheu-se tanto a unidade de aeração quanto o decantador secundário. Com o 

processo operando de maneira contínua, esperou-se que ele alcançasse o regime estacionário, 

ocasião na qual a biomassa estava aclimatada ao novo ambiente. As condições estacionárias 

foram caracterizadas por pequenas variações nas quantidades de DQO e SST (Wu & He, 

2012) após três tempos de detenção hidráulica (𝑡̅ ). 

O sistema experimental com suas unidades e conexões são apresentados na Figura 3.2 

abaixo. 

 

 

Figura 3.2 – O Sistema experimental de lodos ativados e suas conexões. 
 

3.3.3. Parâmetros e condições operacionais 

Com o objetivo específico de avaliar a intensidade de aeração na formação do floco de 

lodo ativado, o sistema experimental funcionou em três sequências de operação (Tabela 3.2), 

com duração de 1 mês para a primeira e 2 meses para a segunda e a terceira sequência. A 

vazão de ar aumentou de uma sequência para outra.  

Tabela 3.2 – Sequências de operação e respectivas vazões de ar e durações. 

Sequência Vazão de ar - Qar (L/min) Duração (meses) 

1 3,5 1 

2 7,0 2 

3 10,5 2 
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Como pode ser observado na Tabela 3.2, a vazão de ar na segunda sequência duplicará 

em relação à primeira e triplicará na terceira sequência. 

A fim de garantir a boa funcionalidade do sistema experimental de lodos ativados, os 

seguintes parâmetros foram estabelecidos (Barros Jr., 2008):  

 

 

 

 

 

 

O descarte do lodo ativado que se encontra no tanque de aeração foi efetuado diariamente 

com o auxílio de uma proveta de 200 ml, dessa forma, foi possível realizar a manutenção da 

idade do lodo de 20 dias, para que haja o desenvolvimento dos predadores de bactérias livres. 

Enquanto que o tempo de residência (𝑡 ̅) instituído foi de 21,3 horas, de maneira que 

garantisse o contato da biomassa com o substrato (Guimarães, 2003). 

Como mencionado anteriormente, a bomba peristáltica que realiza a alimentação do 

despejo sintético para o tanque de aeração é a mesma que realiza a recirculação do lodo 

adensado no processo, estabelecendo uma razão de reciclo 1:1. 

A concentração de oxigênio dissolvido foi mantida acima de 2 mgO2/L e a principal fonte 

de oxigênio no meio líquido são os compressores de pequeno porte os quais funcionavam 8 

horas ligados e 16 horas desligados por dia. Dessa forma, foi possível notar a desestruturação, 

promovida pela aeração, dos flocos formados durante o período não aerado (Yuan & Farnood, 

2010). 

A manutenção do pH entre 6,0 e 8,0, foi obtida com a solução tampão 

NaH2PO4/NaHPO4.  

 

3.3.4. Frequência e pontos de amostragem 

O esquema de amostragem e análise para o sistema de lodos ativados experimental, 

utilizado nessa pesquisa, foi seguido conforme o recomendado por Jordão & Pessôa (1995) 

(Tabela 3.3). 

 

 

Idade do lodo (θc): 20 dias  

Razão de reciclo (R): 1:1 

Oxigênio dissolvido (OD): > 2 mgO2/L  

Faixa de pH: 6,0 – 8,0. 
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Tabela 3.3 – Frequência das análises no sistema de lodos ativados (Jordão & Pessôa,1995).  

Análise  Frequência Afluente Lodo 

Ativado 

Efluente 

DQO 3x/Semana X X X 

pH Diária X X X 

SST, SSV 2x/Semana  X  

OD Diária  X  

Granulometria 1x/Semana  X  

  

 A fim de estabelecer uma melhor compreensão da Tabela 3.3, abaixo encontra-se o 

fluxograma do processo empregado com a localização dos respectivos pontos de coleta 

(amostragem). Os pontos foram definidos de forma que se obtivesse um monitoramento 

prático do sistema. 

 

Figura 3.3 – Fluxograma do processo com os pontos de amostragem.  

- Ponto 1 (tanque de alimentação): 

DQO, pH e temperatura 

- Ponto 2 (tanque de aeração): 

DQO, granulometria, IVL, OD, pH, SST, SSV e Temperatura 

- Ponto 3 (tanque de armazenamento): 

DQO, pH e temperatura 

 

 O tanque de aeração (Figura 3.4, a seguir) possui na sua parte inferior uma rota para 

purga, a qual foi utilizada tanto para retirada de amostras como para o descarte de lodo a fim 

de manter o tempo de residência celular (idade do lodo). 
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Figura 3.4 – Tanque de aeração. 

  

As amostras do efluente final (clarificado), ou sobrenadante, advêm da parte superior do 

decantador secundário (Figura 3.5), que por gravidade fluem para o tanque de 

armazenamento. 

 

Figura 3.5 – Decantador secu ndário. 

  

 Os parâmetros IVL (Índice Volumétrico do Lodo) e temperatura não foram adicionados a 

Tabela 3.3 porque foram sugeridos pelas necessidades da pesquisa, mas foram realizados com 

frequência de uma vez por semana e diária, respectivamente. Tais parâmetros são pontuados 

na seção seguinte, a qual descreve os métodos analíticos utilizados. 

 As análises foram realizadas semanalmente, exceto quando aconteceram paradas 

obrigatórias para a manutenção e preservação do sistema, seja para a limpeza dos tanques ou 

das mangueiras, evitando assim futuras paradas por entupimentos ou mal funcionamento do 

processo. 
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As medições se sucederam do período de 04 de novembro de 2013 a 28 de março de 

2014, totalizando aproximadamente 5 meses como tempo experimental. A sequência de 

operação 1 apresentou um mês a menos que as suas sucessoras em razão dos problemas 

técnicos enfrentados incialmente com o oxímetro. Em virtude do cronograma de execução das 

atividades, a solução encontrada para tal dificuldade foi reduzir o tempo de operação. 

 

3.3.5. Procedimentos analíticos 

Esta parte contempla os procedimentos experimentais e a aparelhagem empregados para a 

realização das análises sob o sistema de lodos ativados. 

 

Análise de imagens: Com o auxílio do microscópio binocular de câmara fotográfica 

acoplada (modelo BX 51, OLYMPUS) foi possível observar a aparência dos flocos 

biológicos. 

Demanda Química de Oxigênio (DQO): As medições de DQO foram determinadas de 

acordo com os Standard Methods (APHA, 2005). Os testes partem do princípio do método 

colorimétrico com absorção da radiação visível em um comprimento de onda de 600 nm. O 

espectrofotômetro e o digestor são da linha Spctroquant MERCK, desenvolvidos 

especificamente para esse tipo de ensaio. 

Determinação do pH e temperatura: As medidas de pH e temperatura foram obtidas 

através do método eletrométrico, um leitor de multivariáveis WTW Multi 340i SET 

possibilitou as leituras no interior das unidades que compunham o sistema. As leituras eram 

feitas em triplicata, conseguindo-se assim uma média dos parâmetros.  

Oxigênio dissolvido (OD): Método do eletrodo de membrana, utilizando um oxímetro 

WTW Oxi315i para a determinação da concentração de oxigênio dissolvido no meio líquido. 

Assim como para o pH e temperatura, as leituras de OD também foram realizadas em 

triplicata, obtendo-se no final uma média dos valores.  

 

3.3.5.1. Análise granulométrica 

Para o estudo do tamanho dos flocos biológicos empregou-se o granulômetro Microtrac 

disponibilizado pelo NUP-ER (Núcleo de Pesquisa em Petróleo e Energia Renováveis) da 

UFRN. Esse instrumento analisa um material em suspensão e constrói a distribuição de 

tamanho das partículas contidas na amostra. O princípio de medição utilizado é o da difração 
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à laser, em outras palavras, a habilidade que uma amostra possui em desviar a luz. A medição 

da intensidade da luz desviada, em diferentes ângulos, é recebida por fotodiodos de silicone. 

Assim, fazendo-se as considerações necessárias, por exemplo, que as partículas são avaliadas 

como se fossem perfeitamente esféricas, não porosas e opacas, é possível obter a distribuição 

em volume da população de flocos.  

O tamanho das partículas é função da intensidade do raio difratado e do ângulo de 

difração. Um raio maior significa um menor ângulo de difração. O raio difratado é 

interpretado por um software matemático o qual recria uma imagem virtual e em 3D da 

partícula, deduzindo dessa forma o seu tamanho.   

O protocolo experimental abaixo foi seguido para obtenção dos diâmetros médios: 

o 2 horas após o início da aeração do sistema, 3 amostras de 30 ml de lodo foram tomadas 

da purga do biorreator, conferindo assim uma medição em triplicata. 

o Os 30 ml de cada amostra de lodo, a cada medição, foram adicionados dentro do 

reservatório do granulômetro contendo 200 ml de água deionizada, essa água era 

renovada durante as trocas de amostras. Esse procedimento é necessário, uma vez que o 

Microtrac precisa operar com meio quase transparente.  

o No software do Microtrac a faixa de diâmetro escolhida para a busca de partículas foi 

entre 0,02 e 2000 µm. O tipo de partícula escolhida foi a “padrão” e coeficiente de 

refração era correspondente ao da água. 

o O operador escolhe a configuração “AUTO” do software e realiza o start. Um ciclo de 3 

medidas é feito para a mesma amostra, ou seja, o valor de diâmetro encontrado para cada 

amostra já equivale à média de três medidas. Dessa forma, os resultados dos diâmetros 

médios encontrados consistem em uma média das médias. 

Um esquema simplificado de execução do protocolo pode ser visto na Figura 3.6 a seguir. 

 

Figura 3.6 – Fluxograma de execução da análise granulométrica. 
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3.3.5.2. Índice volumétrico do lodo 

O Índice volumétrico do lodo (IVL) é o volume em mililitros ocupado por 1 g de 

suspensão depois de 30 minutos de sedimentação. O IVL é tipicamente usado para monitorar 

a capacidade de sedimentação do lodo ativado e outras suspensões biológicas. Uma amostra 

de 1L é colocada em uma proveta graduada e, em seguida, agitada com um bastão de vidro. 

Observa-se, então o volume de lodo que sedimentou após 30 minutos (APHA, 2005). 

 

IVL=
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑙 𝐿⁄ )×1000

𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑜𝑠 (
𝑚𝑔

𝐿⁄ )
          (26) 

 

Com o objetivo de ilustrar a operação de medição desse parâmetro um fluxograma 

também foi montado (Figura 3.7). 

 

 

 

Figura 3.7 – Fluxograma da análise de IVL. 
 

3.3.5.3. Sólidos em suspensão totais 

Consiste em um método analítico gravimétrico, onde a amostra (geralmente 100 ml) deve 

ser bem misturada e submetida a uma operação de filtração, o resíduo retido no filtro de fibra 

de vidro AXIVA (Ø 47 mm) é secado a 103-105°C em estufa por 1 hora. O aumento no peso 

do filtro, previamente tarado, representa os sólidos suspensos totais (APHA, 2005). Os testes 

foram conduzidos em duplicata. 

 

SST = 
(𝐴−𝐵)×1000

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑚𝑙)
                 (27) 

                                                                                                

SST sólidos suspensos totais    [mg/L] 

A peso do filtro + resíduo seco   [mg] 

B peso da filtro                   [mg] 
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3.3.5.4. Sólidos em suspensão voláteis 

O resíduo da medição anterior é inflamado a 550 ± 50°C em uma mufla por 15 minutos. 

Os sólidos remanescentes representam os sólidos fixos totais, enquanto que a perda de peso 

com a ignição são os sólidos voláteis (APHA, 2005). Os testes foram realizados em duplicata. 

 

SSV = 
(𝐴−𝐵)×1000

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑚𝑙)
            (27) 

 

SSV sólidos suspensos voláteis    [mg/L] 

A filtro + resíduo antes da ignição   [mg] 

B filtro + resíduo depois da ignição    [mg] 

  

 

 A Figura 3.8 exemplifica, por meio de um fluxograma, como a determinação de SSV é 

uma consequência da medição de SST.  

 

 

 

Figura 3.8 – Fluxograma de obtenção de SST e SSV. 
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4. Resultados e Discussão 

Neste capítulo serão apresentados os resultados alcançados, experimentalmente, por meio 

do monitoramento do sistema de bancada de lodos ativados já detalhado no capítulo anterior.  

Durante a submissão do sistema às três intensidades de aeração, foram coletados valores 

de DQO, pH, SST, SSV, OD, diâmetro médio (em volume), temperatura e IVL. Esses 

parâmetros foram acareados a fim de encontrar relações entre eles, seguindo assim evidências 

já estudadas pela literatura. Entretanto, é importante ressaltar que o foco da pesquisa foi 

conduzir uma avaliação de como o estresse hidrodinâmico, causado pelas diferentes 

intensidades de aeração, influenciou na dimensão dos flocos do lodo ativado. 

Em adição, uma análise de imagens foi realizada sobre amostras do lodo com o objetivo 

de identificar possíveis microrganismos presentes nesse tipo de sistema. A presença desses 

seres podem indicar um bom condicionamento do lodo utilizado (Oliveira et al., 2012).  

 

4.1. Fase de aclimatação 

A primeira etapa da pesquisa, antes de se iniciar qualquer protocolo de acompanhamento, 

consistiu na fase de aclimatação do lodo retirado do valo de oxidação da ETE-UFRN e 

inoculado no sistema experimental. Como mencionando anteriormente, foi preciso esperar até 

que o inóculo atingisse um regime estacionário representado por pequenas variações nos 

valores de SST ou DQO. Tal fato tornou-se evidente após três tempos de detenção hidráulica 

(de 18/09/2013 a 25/09/2013), quando os valores de DQO começaram a oscilar em torno de 

280,66 ± 52,12 mg/L, que segundo Sant’Anna Jr. (2010) é um valor típico para sistemas que 

trabalham com águas residuárias domésticas. 

  

4.2. Levantamento dos parâmetros investigados 

A fim de caracterizar as sequências de operação foram construídas tabelas que sumarizam 

os valores médios das variáveis monitoradas para o lodo ativado, o afluente (efluente de 

entrada) e o efluente em cada uma delas. 
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4.2.1. Sequência 1 

A Tabela 4.1, a seguir, apresenta os valores obtidos para os parâmetros 

pesquisados em relação ao lodo ativado presente no tanque de aeração (Ponto 2) e na 

sequência 1.  

Tabela 4.1 – Caracterização do lodo ativado durante a sequência 1(Qar – 3,5 L/min). 

Parâmetros N° de 

análises 
Média Mediana Moda Faixa de variação 

DQO (mg/L) 9 217,50 ± 33,55  223,33 185,0 124,17 – 684,44  

SST (mg/L) 7 67,4 ± 14,8  57,0 55,0 39,0 – 101,0  

SSV(mg/L)  7 62,2 ± 13,1  55,0 55,0 39,0 – 98,0  

OD (mg/L) 19 3,47 ± 0,14  3,47 3,40 2,84 – 3,94  

pH 20 7,59 ± 0,32 7,45 8,00 6,76 – 8,94  

Temperatura (°C)  19 29,7 ± 0,4  29,7 29,0 28,3 – 31,6  

Diâmetro (µm)  5 30,75 ± 22,90  9,52 9,00 9,27 – 64,17 

 

Como pode ser observado na Tabela 4.1, o valor médio da DQO reduziu em relação à 

média encontrada na fase de aclimatação. Uma faixa de variação maior também pode ser 

notada para essa grandeza. Uma ampla variação, no começo, pode ser razoavelmente 

explicada pelo início da circulação do efluente semissintético no sistema (Liao et al., 2012).  

Percebe-se também que o limite superior da faixa de variação de pH é maior que o 

recomendado (8,0) para o lodo ativado, onde deve haver o desenvolvimento favorável das 

bactérias. Tal fato pode ter sido ocasionado pela solução tampão de bicarbonato de sódio 

utilizada inicialmente. Esse pequeno problema foi corrigido modificando a solução tampão 

pela apresentada na Metodologia.  

As Tabelas 4.2 e 4.3 a seguir, expõem agora os valores das variáveis que caracterizam o 

afluente (Ponto 1) e o efluente (Ponto 3) respectivamente. 

 

Tabela 4.2 – Caracterização do afluente durante a sequência 1. 

Parâmetros 
N° de 

análises 
Média Mediana Moda Faixa de variação 

DQO (mg/L) 8 256,38 ± 50,62  233,89 246,00 157,78 – 385,56  

pH 20 7,59 ± 0,20 7,74 7,80 6,59 – 8,04 

Temperatura (°C) 19 29,6 ± 0,3  29,2 29,0 27,3 – 30,5  
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Tabela 4.3 – Caracterização do efluente durante a sequência 1. 

Parâmetros 
N° de 

análises 
Média Mediana Moda Faixa de variação 

DQO (mg/L) 8 151,04 ± 37,31  131,11 110,00 71,11 – 264,44  

pH 20 7,71 ± 0,20 7,50 7,10 6,84 – 8,56  

Temperatura (°C)  19 28,7 ± 0,4  28,1 28,0 29,4 – 31,5  

 

É possível perceber, ao estabelecer-se uma comparação entre os valores de DQO do 

afluente e efluente, que houve uma redução dessa variável, em torno de 41 %, muito aquém 

do que a literatura relata. Segundo Cicek et al. (1999), 94,5% de remoção é obtido usando-se 

o sistema de lodos ativados. Essa checagem serviu para indicar primeiramente que houve 

remoção da matéria orgânica e por segundo que o sistema estava desempenhando sua função. 

O baixo desempenho nessa sequência pode ter sido ocasionado, exatamente, pelo pH 

inadequado. O pH é um fator ambiental importante para a atividade microbiana, a moda 

(Tabela 4.1) reflete que essa variável permaneceu no limite superior da faixa de controle na 

maior parte da sequência, sendo provável o comprometimento do sistema (Wilén et al., 2003).  

 

4.2.2. Sequência 2 

 

Na sequência 2 (Qar – 7,0 L/min) foi experimentado um aumento da intensidade de 

aeração aplicada ao sistema, assim como propõe o estudo. A Tabela 4.4 mostra os valores 

médios obtidos dos parâmetros investigados. 

  

Tabela 4.4 - Caracterização do lodo ativado durante a sequência 2. 

Parâmetros 
N° de 

análises 
Média Mediana Moda Faixa de variação 

DQO (mg/L) 16 182,19 ± 22,99  183,88 200,0 76,67 – 274,44  

SST (mg/L) 13 91,1 ± 16,6  98,0 110,0 33,0 – 126,5  

SSV (mg/L) 13 83,7 ± 14,0  86,0 108,5 33,0 – 116,5  

OD (mg/L) 36 4,23 ± 0,16  4,04 4,35 3,29 – 5,38  

IVL (ml/g) 8 192,3 ± 33,2  177,5 160,0 153,1 – 303,0  

pH 36 7,28 ± 0,07 7,27 7,20 6,89 – 7,99  

Temperatura (°C)   36 29,9 ± 0,5  30,2 30,1 28,7 – 31,6  

Diâmetro (µm) 8 75,28 ± 37,31  62,87 114,0 9,42 – 178,07  
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A sequência 2 possui uma novidade com relação aos parâmetros, é a introdução do índice 

volumétrico do lodo (IVL), o qual foi incorporado a fim de se obter noções da habilidade de 

sedimentação dos flocos formados. Quanto menor o seu valor, melhor é a capacidade de 

decantação do floco biológico (Sant’Anna Jr., 2010). 

É importante chamar atenção para a concentração média de SST e SSV, que aumentaram 

com relação a sequência anterior, esse fato pode ser relacionado com o aumento da aeração 

que promove uma maior agitação (pneumática) do sistema, logo existirão mais sólidos em 

suspensão. Quanto aos valores de DQO, é demonstrado que houve uma diminuição tanto da 

média como da faixa de variação em comparação às encontradas na sequência 1, esses dados 

possivelmente indicam uma melhor adaptação do lodo ao efluente semissintético. 

Outro fato que deve ser observado como consequência do aumento da intensidade de 

aeração é o aumento da concentração de OD no meio líquido. Acredita-se que a concentração 

de OD é um parâmetro que tem certa influência na formação de agregados de lodo ativado 

(Wilén & Balmér, 1998). 

As Tabelas 4.5 e 4.6, a seguir, mostram os valores dos parâmetros que caracterizam o 

afluente e o efluente respectivamente na sequência 2. 

 

Tabela 4.5 - Caracterização do afluente durante a sequência 2. 

Parâmetros 
N° de 

análises 
Média Mediana Moda Faixa de variação 

DQO (mg/L) 16 304,77 ± 84,51 286,11 290,00 27,78 – 536,67 

pH 36 7,63 ± 0,15 7,77 7,88 6,63 – 8,18 

Temperatura (°C)  36 30,5 ± 0,2 29,9 30,0 29,7 – 31,5 

 

Tabela 4.6 - Caracterização do efluente durante a sequência 2. 

Parâmetros 
N° de 

análises 
Média Mediana Moda Faixa de variação 

DQO (mg/L) 16 105,53 ± 20,69  108,33 120,00 17,78 – 192,22 

pH 36 7,10 ± 0,04 7,07 7,06 6,89 – 7,34 

Temperatura (°C)  36 29,5 ± 0,8  29,8 29,0 29,0 – 30,5 

 

Observando-se as duas tabelas (4.5 e 4.6), percebe-se que houve uma boa remoção de 

matéria orgânica (aproximadamente 65%), quando comparada à sequência 1. Mesmo que o 

afluente da sequência 2 tenha apresentado uma maior carga orgânica, pode-se afirmar ainda 

que houve uma evolução do desempenho do processo. Em sua grande parte, aparentemente, 
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devido à estabilização do lodo ativado em relação as concentrações de matéria orgânica 

(DQO), as quais oscilaram como menos amplitude (Liao et al., 2011). 

 

4.2.3. Sequência 3 

A sequência 3 foi marcada por outro aumento na intensidade de aeração (Qar – 10,5 

L/min). Essa estratégia de operação foi aplicada exatamente com o intuito de confirmar a 

influência do estresse hidrodinâmico imposto aos flocos de lodo ativado. Verificar se haveria 

uma diminuição do diâmetro médio ocasionado pelo cisalhamento. 

A Tabela 4.7 a seguir exibe os valores encontrados para as variáveis que caracterizam o 

lodo ativado nessa condição operacional. 

 

Tabela 4.7 - Caracterização do lodo ativado durante a sequência 3. 

Parâmetros 
N° de 

análises 
Média Mediana Moda Faixa de variação 

DQO (mg/L) 16 180,69 ± 45,87  152,22 185,0 75,56 – 231,67 

SST (mg/L) 13 107,8 ± 13,6  114,5 120,0 55,0 – 147,5  

SSV (mg/L) 13 91,4 ± 10,8  91,0 90,0 55,0 – 133,0  

OD (mg/L) 36 4,65 ± 0,10  4,65 4,87 4,20 – 5,50  

IVL (ml/g) 8 168,2 ± 15,2  170,5 160,0 120,5 – 204,1  

pH 36 7,31 ± 0,08 7,28 7,22 6,61 – 8,30  

Temperatura (°C)  36 30,0 ± 0,4  30,0 29,8 25,3 – 32,0  

Diâmetro (µm) 8 55,98 ± 5,56  54,79 52,0 47,93 – 74,40  

 

A Tabela 4.7 evidencia que o valor médio da DQO permaneceu praticamente o mesmo 

desde a sequência 2. Pelo menos após três tempos de detenção hidráulica para sequência 2 e 

cinco na sequência 3, os valores de DQO apresentaram pouca variação. Dessa forma, pode-se 

inferir que o sistema encontrou-se em regime estacionário até o fim das etapas experimentais. 

As concentrações de SST e SSV novamente aumentaram de uma sequência para outra, 

seguindo assim, a tendência que o aumento da aeração eleva a agitação pneumática dentro do 

tanque de aeração e dessa maneira aumenta a presença de sólidos em dispersão no meio 

líquido. O aumento da concentração de SST acompanhado pela pouca variação de DQO pode 

parecer contraditório, mas é importante mencionar que foram preparados e utilizados 3 lotes 

de efluente semissintético para alimentar o sistema, fato que pode ter levado a pouca 

variabilidade dos valores de DQO, já que a maioria das concentrações eram controladas. 
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Sendo assim, o aumento da concentração de SST parece estar apenas relacionado ao aumento 

da agitação no sistema. 

Com relação ao IVL médio dessa sequência, em comparação ao encontrado para a 

sequência anterior, verifica-se que houve uma diminuição desse indicador, representando 

possivelmente um aumento na habilidade de sedimentação dos flocos formados para esta 

condição operacional. No entanto, o valor médio obtido ainda encontra-se fora da faixa ótima 

determinada pela literatura de 80 – 120 ml/g (Jenkins et al., 1993; Sant’Anna, 2010). 

 Sobre os valores médios encontrados para os diâmetros nas sequências 1, 2 e 3, observa-

se que houve um acréscimo na dimensão dos flocos na passagem da sequência 1 para a 2 e 

posteriormente um decréscimo da sequência 2 para a 3. A explicação para a primeira mudança 

pode ser estruturada no aumento da concentração de OD no meio líquido. Enquanto que a 

segunda mudança pode ser embasada no fato de que há uma combinação do aumento da 

intensidade de aeração com o aumento da concentração de OD no ambiente. Mas estas 

hipóteses serão melhor detalhadas com os gráficos de acompanhamento que serão 

apresentados nas seções seguintes. 

Observe as Tabelas 4.8 e 4.9 que caracterizam o afluente e o efluente respectivamente 

para a sequência 3 da pesquisa. 

 

Tabela 4.8 - Caracterização do afluente durante a sequência 3. 

Parâmetros 
N° de 

análises 
Média Mediana Moda Faixa de variação 

DQO (mg/L) 16 200,95 ± 58,09  146,38 160,0 51,11 – 192,22 

pH 36 7,55 ± 0,20 7,58 7,40 6,61 – 8,30 

Temperatura (°C)  36 31,0 ± 0,3  30,2 30,0 29,0 – 32,5 

 

Tabela 4.9 - Caracterização do efluente durante a sequência 3. 

Parâmetros 
N° de 

análises 
Média Mediana Moda Faixa de variação 

DQO (mg/L) 16 82,94 ± 22,88  63,33 66,0 26,67 – 263,33 

pH 36 7,28 ± 0,05 7,33 7,23 7,08 – 7,67 

Temperatura (°C)  36 29,0 ± 0,5  28,9 29,0 28,2 – 30,3 

 

Assim como nas sequências anteriores foi possível observar que houve uma redução da 

carga orgânica representada aqui pelos valores de DQO, cerca de 59% de remoção em 

matéria. No entanto, observando-se apenas os valores médios não se tem ainda como concluir 
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qual sequência apresentou um melhor desempenho durante o processo. As médias 

representam apenas uma visão global do processo. Para se identificar qual sequência mostrou 

melhor desempenho serão analisados, a seguir, os gráficos de acompanhamento do processo. 

 

4.3. Monitoramento do processo 

A análise de desempenho do experimento, assim como do comportamento do sistema de 

lodos ativados de bancada foi conduzido através da plotagem de gráficos de acompanhamento 

utilizando o software matemático ORIGIN® Pro 8. Tal ferramenta permitiu traçar o perfil do 

processo durante sua operação, em outras palavras, como seus parâmetros estavam variando 

com o tempo experimental. Além disso, possibilitou detectar possíveis problemas no processo 

e adotar estratégias de correção e controle, como no caso da solução tampão de bicarbonato 

de sódio utilizada incialmente para neutralizar o pH do lodo ativado. No momento em que 

percebeu-se que o meio líquido estava tornando-se bastante alcalino, outra solução tampão foi 

imediatamente providenciada, após mais investigações na literatura. 

Dessa forma, serão apresentados, a seguir, os gráficos de acompanhamento que melhor 

representam a desenvoltura do experimento. Alguns parâmetros foram combinados a fim de 

se obter uma compreensão mais direta dos resultados. 

 

4.3.1. Acompanhamento DQO 

A Figura 4.1, abaixo, apresenta o comportamento da DQO durante as três sequências no 

lodo ativado.   

 

 

Figura 4.1 – Variação da DQO do lodo ativado com o tempo experimental. 

Perturbação:  

Alimentação 
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É possível visualizar que partindo da sequência 1 (DQO: 269,38 ± 100,96 mg/L) para a 

sequência 2 (DQO: 182,19 ± 22,99 mg/L) houve um decréscimo na concentração de matéria 

orgânica presente no lodo ativado.  

A grande variação da DQO, durante a operação da sequência 1, pode ser comentada de 

acordo com dois pontos de vistas, o biológico e o físico. Na primeira ótica seria devido à 

complexidade dos organismos biológicos e dos inúmeros parâmetros que possuem impactos 

em suas células, por exemplo, pH e temperatura, sendo assim inevitável manter todas as 

características com pequenas oscilações (Krüger, 2011). A segunda ótica se fundamenta no 

fato de que a introdução da solução de alimentação semissintética no sistema tenha provocado 

esse pulso de DQO, ou seja, seria uma resposta ao estímulo oferecido inicialmente. 

Entretanto, esse ocorrido pareceu não influenciar o funcionamento do sistema uma vez que o 

mesmo voltou a se adaptar às condições de operação. 

Após a adaptação do processo à entrada do efluente semissintético, consegue-se observar 

que partindo da sequência 2 para a sequência 3 (180,69 ± 45,87 mg/L), houve apenas uma 

leve redução da DQO do lodo ativado. Ainda assim, os valores médios de uma sequência para 

outra são bastante próximos. É importante mencionar que os valores encontrados variam 

suavemente em torno dessas médias, caracterizando assim o regime estacionário em que o 

sistema se encontra, que como mencionado anteriormente foi observado através da pouca 

variabilidade da DQO, pelo menos, após três tempos de detenção hidráulica para sequência 2 

e cinco tempos para a sequência 3. 

 

4.3.2. Acompanhamento SST e SSV 

O próximo acompanhamento a ser detalhado na Figura 4.2 é resultado das medidas dos 

sólidos em suspensão totais (SST) e voláteis (SSV), os quais conferem cor e turbidez ao meio 

líquido.  
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Figura 4.2 – Variação dos SST e SSV do lodo ativado com o tempo experimental. 
 

É imprescindível notar que o perfil de variação dos SST e SSV são praticamente 

semelhantes e que os valores de SSV devem ser sempre menores ou iguais aos de SST. Isso é 

baseado no fato de que os SSV são resultado da calcinação à 550 ± 50 °C das amostras usadas 

para determinar os SST (APHA, 2005). 

Analisando a faixa de transição da sequência 1 (SST: 67,4 ± 14,8 mg/L e SSV: 62,2 ± 

13,1 mg/L) para a sequência 2 (SST: 91,1 ± 16,6 mg/L e SSV: 83,7 ± 14,0 mg/L), onde há o 

aumento da intensidade de aeração, percebe-se que há um acréscimo pronunciado tanto dos 

valores de SST como de SSV. Duplicar a vazão de aeração pode ter, possivelmente, elevado a 

habilidade de floculação do lodo ativado. Alves et al. (2000) acreditam que certa quantidade 

de força hidrodinâmica aplicada ao sistema é favorável a formação do floco biológico. Logo o 

aumento da taxa de floculação pode ter aumentado a quantidade de sólidos em suspensão no 

meio líquido. 

O mesmo comportamento pode ser observado quando é realizada a troca da sequência 2 

para a sequência 3 (SST:107,8 ± 13,6 mg/L e SSV: 91,4 ± 10,8 mg/L). É ressalvado que o 

aumento não ocorreu de forma pronunciada como na mudança anterior. Mas, ainda assim, é 

preciso levar em consideração que houve o aumento com o aumento da intensidade de 

aeração, a qual passando de certas condições limites promove a desestruturação dos flocos 

(Liu et al., 2005). 

Avaliando o início e o fim dos experimentos, nota-se que o aumento da intensidade de 

aeração levou a um aumento dos SST e SSV, mesmo que a longo prazo. Além disso, tendo 
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em vista que alguns autores (Jordão & Pessôa, 1995; Von Sperling, 1997 e Sant’Anna Jr., 

2010) consideram os SSV como a representação da concentração celular no lodo ativado, 

pode-se sugerir que as mudanças de sequência causaram uma produção positiva de biomassa. 

 

4.3.3. Acompanhamento OD, diâmetro médio do floco e eficiência de 

remoção 

 

A fim de viabilizar a formação das conclusões dos próximos resultados, reuniu-se os 

acompanhamentos da concentração de OD, do diâmetro médio do floco e da eficiência de 

remoção em única seção.   

Segundo Wilén & Balmér (1999), Liu et al. (2005) e Liao et al. (2011) existe uma tendência 

à produção de flocos de maiores dimensões quando se aumenta a concentração de oxigênio 

dissolvido (OD) no meio líquido. Essa mesma tendência foi observada nos resultados da 

investigação em questão como pode ser notado na Figura 4.3, a seguir. O aumento das 

intensidades de aeração provocou o aumento da transferência de oxigênio da fase gasosa (ar) para 

a fase líquida (lodo ativado) através do mecanismo de convecção forçada (Sant’Anna Jr., 2010). 

Dessa forma, também garantiu-se que a concentração de OD no meio permanecesse maior que a 

concentração de saturação de 2 mg/L, como é possível ser visto. 

 

Figura 4.3 – Variação da concentração de OD e diâmetro médio do floco do lodo ativado.  
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Figura 4.4 – Variação da eficiência de remoção com o tempo experimental. 

 

Com a mudança da sequência 1 (OD: 3,47 ± 0,14 mg/L e Diâm. méd.: 30,75 ± 22,90 µm) 

para a sequência 2 (OD: 4,23 ± 0,16 mg/L e Diâm. méd.: 75,28 ± 37,31 µm) houve um 

acréscimo na concentração de OD. Ao passo que essa mudança ocorreu, ficou perceptível o 

aumento do diâmetro médio do floco. Na sequência 2, por exemplo, esses valores chegam a 

crescer em um comportamento linear, atingindo um pico de 178,06 ± 17,58 μm quando a 

concentração de OD alcança 5,20 ± 0,138 mg/L. O aumento no diâmetro médio dos flocos ainda 

confirma o aumento dos sólidos em suspensão (SST) notado na Figura 4.2 durante a sequência 2.  

Quando o sistema é submetido à sequência 3 de operação (OD: 4,65 ± 0,10 mg/L e Diâm. 

méd.: 55,98 ± 5,56 µm) há novamente a elevação da concentração de OD no lodo ativado, 

ainda que bastante suave. Por outro lado, percebe-se que nessa etapa a dimensão do floco 

diminuiu em relação à sequência anterior, mesmo na presença de uma maior concentração de 

OD. Contudo, também pode ser notado que manteve-se um valor médio superior ao 

encontrado para a sequência 1, e além disso, a oscilação em torno da média foi mínima.  

Tomando consciência dessas evidências, neste ponto, levante-se a hipótese que no caso 

da sequência 3 existe uma espécie de competição entre os fatores concentração de OD e 

intensidade de aeração. Na proporção em que a concentração de OD atua na formação de 

flocos de lodo ativado, a intensidade de aeração 3, que é mais forte que as anteriores, atua no 

cisalhamento e na desestruturação desses flocos (Stricot et al., 2010; Yuan & Farnood, 2010). 
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O resultado dessa disputa foi exatamente um diâmetro médio com pouca variação durante o 

processo e com um valor entre as médias encontradas para as sequências anteriores. 

Uma outra explicação para o fato ocorrido anteriormente seria que o lodo se trata de um 

sistema biológico complexo, como já mencionado em outros momentos, e que dessa maneira 

ele haveria se adaptado as novas condições operacionais se estabilizando no diâmetro médio 

encontrado para a sequência 3.  

Agora, sob o conhecimento dessas informações, observe a Figura 4.4. Perceba que as 

maiores eficiências (destacadas com circunferências em vermelho) foram obtidas quando os 

diâmetros médios foram menores. Esse novo fato sugere que a formação de flocos maiores não é 

garantia de uma remoção efetiva. Geralmente, flocos maiores possuem uma estrutura porosa e 

irregular o que dificulta a sedimentação no decantador secundário, ao contrário dos menores, os 

quais são mais compactos (Wilén & Balmér 1999; Meng et al., 2006). 

Os resultados demonstram que a sequência 1 apresentou uma eficiência máxima de quase 

75%, enquanto que a sequência 2 e 3 apresentaram, ambas, uma eficiência máxima de quase 

85%. Sendo a sequência 3 a que apresentou uma maior frequência em eficiências de remoção 

próximas de 80%. Em termos de remoção, comparando a sequência 2 com a 3, pode-se dizer 

que todas as duas tiveram um desempenho similar e satisfatório. Isto significa um resultado o 

qual a pesquisa realmente procura, seria possível utilizar uma aeração menor (sequência 2), ou 

seja um menor gasto de potência e energia, para obter a mesma remoção que uma intensidade 

de aeração maior (sequência 3) consegue. Entretanto, o contexto ainda é em escala 

laboratorial e seria preciso de mais tempo para saber se esses efeitos seriam os mesmos em 

escala “real”. Embora a sequência 2 tenha apresentado uma eficiência média maior, os flocos 

da sequência 3 parecem possuir maior estabilidade, como será visto a seguir, fato que pode 

conferir à sequência 3 um maior desempenho. 

 

4.3.3.1. Análise das curvas de distribuição de tamanhos dos flocos biológicos 

A Figura 4.5, a seguir, foi construída com a finalidade de aprofundar-se nos resultados 

obtidos para os acompanhamentos de OD e diâmetro médio. Esse gráfico consiste em uma 

curva de distribuição de tamanhos em base volumétrica, ou seja, a curva traçada leva em 

consideração o volume total de flocos. Ao observar esta figura, o leitor identificará com que 

frequência cada diâmetro de floco se apresentou na análise.  
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Figura 4.5 – Curvas de distribuição de tamanhos dos flocos biológicos para as sequências 1, 2 

e 3. 
 

De acordo com as amostras tomadas para cada sequência, foi possível observar que em 

todas elas há a presença de flocos pequenos (< 10 µm) os quais segundo Li e Ganczarczyk 

(1991) contribuem bastante para o volume de lodo ativado, mesmo quando em menor número. 

A distribuição referente à sequência 1 mostra uma curva de diâmetro médio de 9,86 ± 

2,88 µm e também quando a concentração de OD permaneceu próximo a 3 mg/L. Seguindo 

assim a tendência de flocos de menores dimensões quando a concentração de OD foi menor. 

Em relação à sequência 2 observa-se uma curva de distribuição bimodal de diâmetro 

médio de 125,7 ± 61,02. Esse comportamento pode indicar a irregularidade nos tamanhos e 

formas dos flocos presentes no lodo ativado, além disso pode implicar o aparecimento de 

bactérias filamentosas (Wilén & Balmèr, 1999; Meng et al., 2006). Sobre o diâmetro 

encontrado, é valido pontuar que a dimensão aumentou no momento em que a concentração 

de OD foi superior a 4 mg/L. 

Já a sequência 3 apresenta uma curva de distribuição de comportamento gaussiano (na 

forma de um sino) de diâmetro 52,31 ± 23,85. Isso caracteriza uma regularidade nos tamanhos 

dos flocos de lodo ativado. O provável efeito do cisalhamento imposto pela terceira 

intensidade de aeração diminuiu a dimensão dos flocos em relação à sequência que antecedeu, 

promovendo o surgimento de flocos mais compactos (Liu et al., 2005, Yuan & Farnood, 

2010). 
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4.3.4. Acompanhamento IVL 

O índice volumétrico do lodo (IVL), parâmetro que mede a capacidade de sedimentação 

dos flocos biológicos formados foi plotado apenas para as sequências 2 e 3, como pode ser 

visualizado na Figura 4.6. Essa variável proporcionou outro ponto de vista do desempenho do 

processo.     

 

Figura 4.6 – Variação do IVL, no lodo ativado, com tempo experimental. Em paralelo a 

variação do diâmetro médio. 

 

Durante a sequência 2 (IVL: 192,3 ± 33,2 ml/g) torna-se claro o aumento desse indicador 

com o aumento do diâmetro médio do floco de lodo ativado. Essa observação sugere que os 

flocos que se formaram e apresentaram uma maior dimensão eram realmente mais porosos e 

espaçados, características que conferem aos agregados uma baixa capacidade de sedimentação 

(Liu et al., 2005). É preciso salientar que em torno de 50 dias de experimento é quando a 

sequência 2 alcança uma remoção de aproximadamente 85%. Se observado o gráfico de 

acompanhamento IVL, no tempo de 50 dias será possível notar que esse ponto também 

representa um baixo IVL, que por conseguinte sugere uma boa sedimentação. Sendo assim, 

pode-se dizer que os resultados estão em concordância. 

Na sequência 3 (168,2 ± 15,2 ml/g), assim como para o diâmetro médio, os valores de 

IVL tendem a se estabilizar, com exceção dos pontos localizados em 115 e 125 dias de 

experimento. Todavia, a terceira condição operacional apresentou com maior frequência 
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menores valores de IVL, indicando que os flocos formados eram mais compactos (Guo et al., 

2009) e que o desempenho do processo no que diz respeito à etapa de sedimentação foi 

consideravelmente melhor para essa sequência. 

 

4.3.5. Acompanhamento pH e temperatura 

Os parâmetros pH e temperatura, como vistos na revisão bibliográfica, são classificados 

como fatores ambientais e possuem maior influência sobre a atividade microbiana presente no 

lodo ativado. As Figuras 4.7 e 4.8, a seguir, trazem o acompanhamento dessas variáveis na 

mesma ordem que foram citadas inicialmente. 

 

 

Figura 4.7 – Variação do pH no lodo ativado com o tempo experimental. 
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Figura 4.8 – Variação da temperatura no lodo ativado com o tempo experimental. 

 

Primeiramente, a Figura 4.7 ilustra o que foi notado durante a análise dos valores médios 

para sequência 1. Onde o limite superior da faixa de variação ultrapassou o valor 

recomendado (8,0) para se obter um bom rendimento de lodo ativado. Aproximadamente 50% 

dos pontos medidos ao longo da sequência 1 ficaram acima da faixa de controle, representada 

no gráfico pelas linhas pontilhadas em vermelho. Contudo, é possível destacar que o problema 

ocorreu apenas no início dos experimentos, sendo uma solução corretiva aplicada logo que 

identificado a anormalidade. No que diz respeito às sequências 2 e 3, o gráfico sugere que não 

houve mais problemas e que o pH variou dentro do seu limite de operação, podendo indicar 

assim um controle eficaz. 

Em segundo, analisando a Figura 4.8, a qual relata como a temperatura variou durante 

todo o processo experimental, é admissível classificar o processo como um tratamento de 

efluentes mesófilico (Liao et al., 2011), uma vez que a temperatura se manteve durante todas 

as sequências próxima à 30 °C. Os poucos pontos discrepantes, próximos a 25 °C, significam 

dias de chuvas em Natal-RN, o que pode explicar um abaixamento da temperatura ambiente, e 

por conseguinte do lodo ativado. Vale pontuar que o parâmetro temperatura foi apenas 

observado sem que houvesse algum controle. 

 De uma maneira geral, não foi possível estabelecer uma relação clara entre pH e 

diâmetro médio ou temperatura e diâmetro médio. Esses parâmetros mantiveram, em uma 

abordagem global do processo, um comportamento consideravelmente estático. 
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4.4. Identificação de microrganismos 

Essa última etapa da pesquisa foi realizada com o microscópio binocular, de modelo já 

especificado, a fim de identificar microrganismos típicos de sistemas de lodos ativados. O 

resultado dessa análise pode ser conferido na Figura 4.9 abaixo.  

 

 

Figura 4.9 – (a) Clássico rotífero em amostra de lodo ativado (lente: 40x) e (b) protozoários 

nas proximidades de um floco biológico (lente: 20x à esquerda e 40x à direita). 

 

De acordo com os estudos anteriores (Oliveira et al., 2012), a presença de 

microrganismos peculiares que habitam a biomassa pode transmitir informações sobre o 

condicionamento do lodo ativado. Uma vez que a DQO do sistema aumenta 

consideravelmente é possível perceber uma diminuição na população de protozoários. Além 

disso, a diversidade microbiana é um fator chave no tratamento biológico de efluentes, os 

quais possuem inúmeras substancias nos mais variados graus de concentração. A 

biodegradação dessas substâncias ocorrerá de modo mais rápido e efetivo se, na comunidade 

microbiana, estiverem presentes diferentes linhagens com afinidades diferenciadas por essas 

substâncias (Sant’Anna Jr., 2010). 

 Na Figura 4.9 (a) é possível identificar um rotífero em seu movimento de deslocamento. 

Rotíferos são metazoários responsáveis pela remoção de bactérias livres em suspensão (não 
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floculadas) do efluente. Na parte inferior, à esquerda da Figura 4.9 (b), observa-se a presença 

de protozoários aderidos a um floco de lodo ativado, enquanto a imagem da direita representa 

um protozoário em seu tamanho ampliado, podendo ser visto toda sua estrutura celular. Assim 

como os rotíferos, os protozoários são predadores de bactérias. Fato que auxilia na obtenção 

de um efluente final de melhor qualidade. 

 

4.4.1. Análise de imagens do floco de lodo ativado 

Uma análise de imagens do lodo por meio do microscópio binocular de câmara 

fotográfica acoplada (modelo BX 51, OLYMPUS) foi realizada a fim de verificar o 

comportamento dos flocos na sequência 2 e 3, respectivamente, como mostra a Figura 4.10 a 

seguir. 

 

 

Figura 4.10 – Aparência dos flocos do lodo na (a) sequência 2 (lente: 20X) e (b) na sequência 

3 (lente: 40X). 

 

Como pode ser visto, a Figura 4.10 (a) apresenta exatamente a estrutura típica de flocos 

com grande dimensão na presença de uma concentração de OD elevada, ou seja, uma 

morfologia interligada, irregular e porosa. Por outro lado, na Figura 4.10 (b) nota-se um floco 

biológico de menor dimensão, bem mais compacto, provavelmente resultado do processo de 
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cisalhamento gerado pela aeração. Um fato importante é que em ambas as figuras é possível 

notar, indicados por setas, a presença de protozoários, organismos frequentes em sistemas de 

lodos ativados (Jordão e Pessôa, 1995, Oliveira et al., 2012). 

Dando enfoque à figura 4.10 (a), é possível observar que a sequência 2 apresentou um 

problema de intumescimento do lodo, ou bulking filamentoso, como é conhecido na 

linguagem técnica. O aparecimento de bactérias filamentosas está frequentemente relacionado 

ao aumento dos níveis de concentração de oxigênio dissolvido (OD), fato ocorrido da 

sequência 1 para 2, como pode ser visto nos resultados anteriores. As bactérias filamentosas 

conferem ao lodo uma estrutura desordenada de conexão, prejudicando a habilidade de 

sedimentação dos agregados formados (Meng et al., 2006; Liao et al., 2010). Esse tipo de 

problema pode explicar a grande variabilidade dos valores médios encontrados para os 

diâmetros durante a sequência 2, assim como os valores de IVL fora da faixa recomendada. 

Dessa forma, a sequência 2 pode não ter tido o desempenho esperado devido à presença de 

excessiva de bactérias filamentosas. 
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5. Conclusão 

Esse trabalho investigou a influência da intensidade de aeração na formação de flocos de 

lodo ativado, e bem como na eficiência de remoção de matéria orgânica usando um sistema de 

lodos ativados convencional. As principais conclusões foram sumarizadas abaixo. 

 

o O estado estacionário do processo foi caracterizado pela variação sútil dos valores 

médios de DQO para a Sequência 2, após três tempos de detenção hidráulica, e 

para a Sequência 3, após 5 tempos de detenção hidráulica.  

o Um comportamento inverso pôde ser notado para os valores de SST e SSV. O 

acréscimo nos valores de SST, possivelmente, indica uma melhoria na habilidade 

de floculação dos agregados de lodo ativado. No que diz respeito aos valores de 

SSV, pode-se sugerir que as mudanças de sequência promoveram uma geração de 

biomassa. 

o Uma tendência aos flocos de maiores dimensões quando a concentração de OD é 

maior foi encontrada. 

o Os resultados sugerem que as melhores eficiências de remoção são encontradas 

quando os flocos possuem menores valores de diâmetro médio. A sequência 3 (de 

maior intensidade) se apresentou como a mais eficiente: maior frequência de 

eficiências de remoção próximas de 80%, a presença de flocos compactos e 

regulares, e baixos valores de IVL. Apesar da variabilidade da Sequência 2, essa 

também apresentou um desempenho satisfatório, o que significaria uma redução 

na demandada de energia elétrica, caso fosse utilizada. Entretanto, mais estudos 

são necessários para confirmar os resultados a longo prazo e em escala real para 

as duas sequências. 

o Os parâmetros pH e temperatura, nos níveis estabelecidos, pareceram não 

influenciar de uma maneira direta na formação dos flocos de lodo ativado durante 

a sequência 2 e 3.  

o Uma análise das imagens das amostras do lodo ativado possibilitou observar a 

presença de protozoários e rotíferos. Além disso, a presença de bactérias 

filamentosas na sequência 2 foi observada. O excesso desse tipo de bactéria pode 

explicar a grande variabilidade dos diâmetros médios e dos valores de IVL 

encontrados para a sequência 2. 
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