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RESUMO 
 

A escassez de recursos hídricos elevou a preocupação a respeito do uso consciente 

da água. Nas últimas décadas a legislação se tornou mais rígida em relação ao 

descarte de águas residuárias, tornando o tratamento de efluentes indispensável 

para as cidades e as indústrias. Dentre os compostos encontrados nos efluentes 

responsáveis pela poluição hídrica, a grande quantidade de matéria orgânica vem 

apresentando maior destaque. O tratamento secundário de efluentes apresenta 

como objetivo a degradação dos compostos orgânicos utilizando microorganismos. 

Um dos principais e mais eficientes tipos de tratamento biológico atualmente é o 

lodo ativado. Este trabalho desenvolveu-se para a realização do dimensionamento 

de um sistema de lodo ativado convencional. Foram encontrados parâmetros 

cinéticos para os dados experimentais apresentados por Santos (1996) na ETE da 

Penha – RJ, e em seguida, utilizando esses parâmetros, obteve-se todas as 

medidas necessárias do dimensionamento de um tanque de aeração. Para uma 

vazão de 100 L/s foram calculados os valores: Vt = 491,2 m³, As = 109,4 m², Q’’ = 

148,9 m²/s, Q’ = 8491,1 m²/s e Qr = 494,5 m²/s. Os resultados obtidos foram 

satisfatórios, embora fatores externos influenciaram nos dados experimentais 

obtidos na ETE e refletiram no dimensionamento. 

  

Palavras-chave: tratamento secundário; lodo ativado; parâmetros cinéticos; 

dimensionamento.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The scarcity of water resources has raised concerns about the conscious use of 

water. Over the last decades legislation has become more rigid regarding the 

wastewater disposal, making effluent treatment indispensable for cities and 

industries. Among compounds found in effluents responsible for water pollution, the 

great amount of organic matter has been more prominent. Secondary treatment aims 

to degrade the organic compounds by using microorganisms. One of the main and 

most efficient types of biological treatment today is the activated sludge. This work 

was developed to design of a conventional activated sludge system. Kinetic 

parameters were calculated for the experimental data presented by Santos (1996) in 

the Sewage Treatment Plant of Penha - RJ, and then, using these parameters, all the 

necessary measurements of the design of an aeration tank were obtained. For a flow 

rate of 100 L/s the following results were obtained: Vt = 491,2 m³, As = 109,4 m², Q’’ = 

148,9 m²/s, Q’ = 8491,1 m²/s e Qr = 494,5 m²/s. The results were satisfactory, 

although external factors influenced the experimental data obtained in the Sewage 

Treatment Plant and reflected in the design. 

 

Key words: secondary treatment, activated sludge, kinetic parameters, design. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A água é um recurso natural indispensável para a vida no Planeta Terra. Além 

de possibilitar a existência dos seres vivos, a água possui extrema importância na 

economia de todas as regiões do Planeta, sendo um insumo essencial para o 

aumento da produção agrícola, em processos industriais, atividades comerciais e 

domésticas, para a geração de energia, navegação, preservação da fauna e flora, 

entre outros (TUNDISI, 2006). 

A denominada “crise hídrica” pode ser considerada resultado de um conjunto 

de fatores. A administração política de recursos hídricos, o aumento da população e 

consequentemente da demanda de água e algumas atividades humanas que 

contribuem para a poluição de corpos hídricos são algumas das principais causas da 

escassez atual da água (MARENGO et al., 2015).  

Em relação às atividades humanas, o descarte de efluentes domésticos e 

industriais, pode ser considerado um importante contribuinte na crise hídrica pois 

provoca grande impacto negativo nos corpos receptores. O lançamento de grandes 

quantidades de produtos químicos e biológicos sem tratamento pode ocasionar a 

morte de seres aquáticos e acumulação de compostos tóxicos na cadeia alimentar, 

causando desequilíbrio no ecossistema (PEREIRA; FREIRE, 2005). Além de, 

dependendo do contaminante, inviabilizar a potabilização da água por métodos 

convencionais (ECKHARDT, 2009). 

O desenvolvimento e o uso de tecnologias que assegurem a qualidade dos 

efluentes compatível com água de reuso ou compatível com as normas para o 

descarte apropriado nos mananciais têm fundamental importância no cenário 

mundial atual (FREIRE et al., 2000). Dentre os processos de tratamento que 

apresentam destaque, o mais usado atualmente vem sendo o tratamento biológico 

(SANT’ANNA JUNIOR, 2013). Através da ação de microorganismos, retira toda ou 

quase toda matéria orgânica presente nos efluentes, considera por Von Sperling 

(1996) o principal contaminante dos corpos hídricos. 

Dentre os processos biológicos, o lodo ativado vem se sobressaindo, sendo 

considerado o sistema bastante versátil e eficiente. O processo consiste na aeração 

do efluente durante tempo necessário para a metabolização e floculação da matéria 

orgânica pelos microorganismos presentes no reator (SANTOS, 1998). 
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 Uma das principais vantagens do lodo ativado refere-se ao fato de não ser 

necessária a adição de substrato auxiliar para o crescimento microbiano no sistema. 

Outra vantagem que o destaca em meio aos outros sistemas é a capacidade de 

remover quase toda a matéria orgânica do efluente, cerca de 95%, com menor 

tempo de aeração do efluente (JORDÃO; PESSÔA, 2009). 

Cada tipo de efluente apresenta características particulares que influenciam o 

tipo de tratamento utilizado. No tratamento biológico, essas características fornecem 

parâmetros usados no dimensionamento de equipamentos. Alguns valores típicos 

podem ser encontrados na literatura, porém é recomendável a realização de 

experimentos no efluente a ser tratado para a obtenção de suas características e 

posterior cálculo de seus determinados parâmetros. Este procedimento resulta em 

um dimensionamento mais adequado. 

  

1.1. OBJETIVOS  
 

 Este trabalho tem como objetivo destacar a importância do tratamento de 

efluentes diante do contexto atual dos recursos hídricos ao dimensionar através de 

parâmetros cinéticos, obtidos de dados experimentais, uma planta de tratamento de 

efluente sanitário considerando o processo de lodo ativado.   

  

1.2. ESTRUTURA 
 

 Este trabalho se constrói de forma a enfatizar: o contexto atual dos recursos 

hídricos e conceituação básica do processo biológico; os tipos de processo, as 

vantagens e desvantagens de cada tipo; e as equações que regem o 

dimensionamento de um sistema de lodo ativado, realizados no capítulo 2.  

No Capítulo 3, é apresentada a forma como são obtidos os parâmetros que 

regem a cinética microbiológica através de dados experimentais e como esses 

parâmetros são usados no dimensionamento do sistema.  

No Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos com dados 

experimentais (Santos, 1996), os parâmetros cinéticos são determinados e o 

dimensionamento para o sistema estudado.   

No Capítulo 5 tem-se a conclusão e as recomendações feitas, seguindo-se no 

Capítulo 6 das referências utilizadas na composição do trabalho.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A água é um dos recursos mais utilizado pelo homem, sendo necessária em 

várias atividades, como abastecimento público (FONSECA, 2011), processos 

produtivos industriais (MIERZWA; HESPANHOL, 2005), agropecuária (CARVALHO 

et al., 2000), transporte aquaviário (ONO, 2001) entre outros.  

O Planeta Terra possui um volume de aproximadamente 1,4 bilhões km³ de 

água que não se altera há milhares de anos. A maior parte deste volume, 97,5%, é 

de água salgada e apenas 2,5% de água doce. Como mostra a Figura 2.1, deste 

total de água doce somente cerca de 0,3% está em lagos e rios podendo ser 

facilmente utilizada para abastecimento público, pois o restante está nas calotas 

polares ou em reservatórios subterrâneos (REBOUÇAS, 2001). 

 

 
Figura 2.1 Distribuição da água doce no planeta Terra (Adaptado de: ASSIS, 1998). 

 

O Brasil apresenta grande vantagem em relação a muitos outros países pois 

possui 12% das fontes de água doce presentes no mundo (MARENGO, 2008). Por 

causa da grande quantidade de água disponível, durante muito tempo, as políticas 

de recursos hídricos no país estiveram voltadas para a geração de energia e havia 

grande desperdício por parte da população pois, com exceção do Nordeste, o país 

não apresentava problemas com escassez (LIBÂNIO et al., 2005). 
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Apesar de ser essencial à vida humana e à economia mundial, há 

permanentes ameaças à quantidade e qualidade de água (TUNDISI, 2006), 

constituindo a atual crise dos recursos hídricos (ROGERS et al., 2006). 

 Tundisi (2008) destaca como principais motivos da escassez mundial de água 

potável o aumento da demanda pela água devido a intensa urbanização, 

infraestrutura crítica que proporciona perda de até 30% na rede após o tratamento 

de água, problemas na sustentabilidade ambiental e na governabilidade de recursos 

hídricos. 

 Moraes e Jordão (2002) descrevem como causa da crise hídrica o consumo 

acelerado dos recursos naturais, não sendo possível a renovação pelo sistema 

ecológico, e a geração de resíduos em maior quantidade do que pode ser integrada 

ao ciclo natural. 

Para Pereira e Freire (2005) a crise mundial da água resulta principalmente 

do despejo de esgoto sanitário e industrial, também chamados de águas residuárias, 

sem tratamento adequado em corpos d’agua. O esgoto bruto leva consigo uma 

enorme carga de material orgânico causando um grande impacto ambiental 

negativo. 

As características dos esgotos sanitários são bem definidas, mas podem 

variar devido alguns fatores, como tamanho da população e hábitos e costumes de 

cada localidade (SOUZA, 2011). As características dos efluentes industriais se 

diferenciam principalmente em função do processo industrial empregado (JORDÃO; 

PESSÔA, 2009). 

Conhecer as propriedades das águas residuárias pode ser considerado um 

dos mais importantes fatores para um tratamento eficiente de efluentes, pois 

determinam parâmetros fundamentais para a elaboração e a otimização de um 

projeto de uma Estação de Tratamento de Efluente (ETE) (METCALF; EDDY, 2003).  

 

2.1.  CARACTERÍSTICAS DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 
 

Usualmente as características dos efluentes são subdivididas em três grupos: 

físicas, químicas e biológicas. As físicas abrangem matéria sólida, cor, odor, 

turbidez, temperatura, entre outras. O material químico é classificado como orgânico 

ou inorgânico. E as particularidades biológicas incluem os organismos presentes nas 

águas residuárias (JORDÃO; PESSÔA, 2009). 
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2.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Para Metcalf e Eddy (2003), dentre as características físicas utilizadas no 

dimensionamento e controle das operações de uma ETE destaca-se a matéria sólida 

encontrada nos efluentes. Os sólidos podem ser classificados pelo tamanho, 

volatilidade e solubilidade.  São identificados na Tabela 2.1. 
 

Tabela 2.1 Classificação da matéria sólida (Adaptada de: METCALF; EDDY, 2003 e JORDÃO; 
PESSÔA, 2009). 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Sólidos Totais (ST) 

Sólidos remanescentes da evaporação e 

secagem de amostra de águas residuárias 

entre as temperaturas de 103 a 105 ºC. 

Sólidos Voláteis (SV) 
Sólidos que volatilizam após a calcinação dos 

ST a uma temperatura de 500 ± 50 ºC. 

Sólidos Fixos (SF) 
Sólidos restantes da calcinação dos ST a uma 

temperatura de 500 ± 50 ºC. 

Sólidos em Suspensão Totais 

(SST) 

Sólidos retidos em filtro com porosidade de 

aproximadamente 1,58 µm após a secagem 

dos ST em temperatura de 105 ºC. 

Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) 
Sólidos que volatilizam após a calcinação dos 

SST a uma temperatura de 500 ± 50 ºC. 

Sólidos Suspensos Fixos (SSF) 
Sólidos restantes da calcinação dos SST a 

uma temperatura de 500 ± 50 ºC. 

Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) 

Sólidos que não são retidos em filtro com 

porosidade de aproximadamente 1,58 µm após 

a secagem dos ST em temperatura de 105 ºC. 

Sólidos Dissolvidos Voláteis (SDV) 
Sólidos que volatilizam após a calcinação dos 

SDT a uma temperatura de 500 ± 50 ºC. 

Sólidos Dissolvidos Fixos (SDF) 
Sólidos restantes da calcinação dos SDT a 

uma temperatura de 500 ± 50 ºC. 

Sólidos Sedimentáveis (SS) 
Sólidos que sedimentam após um período de 

tempo, de arbitrariamente em 1 ou 2 horas. 
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A Figura 2.2 mostra de forma resumida a classificação dos sólidos. 

 

 
Figura 2.2 Classificação dos sólidos (Adaptado de: SOUZA, 2011). 

 

A classificação de sólidos voláteis (SV, SSV e SDV) representa extrema 

importância. De acordo com Jordão e Pessôa (2009), a matéria orgânica dos 

efluentes, constituída de microorganismos e substrato, se volatiliza enquanto a 

matéria inorgânica permanece sólida.  

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
 

As características químicas são classificadas em inorgânicas ou orgânicas. As 

inorgânicas compreendem como principais parâmetros o pH, alcalinidade, nitrogênio 

e oxigênio dissolvido (OD). Enquanto entre as orgânicas, a mais significativa para o 

projeto da ETE é a matéria orgânica (METCALF; EDDY, 2003). 

Para Sant’anna Junior (2013) a quantidade de OD representa o fator que 

melhor caracteriza a qualidade de um corpo hídrico. Quando um efluente com alto 

teor de matéria orgânica é lançado em um rio, os microorganismos presentes 

naturalmente no meio líquido utilizam o OD para a degradação dos substratos e 

produção de novas células, ou seja, através da quantidade de oxigênio dissolvido 

determina-se a quantidade de matéria biológica do sistema.  
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A diminuição da quantidade de oxigênio presente na água pode ocasionar a 

morte de diversas espécies aquáticas, causando assim importantes alterações 

ambientais (VON SPERLING, 1996). Por isso foram propostos indicadores globais 

expressos em termos de demanda de oxigênio que propõem o nível de 

contaminação da água: a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e a Demanda 

Química de Oxigênio (DQO) (SANT’ANNA JUNIOR, 2013). 

A DBO indica a quantidade de oxigênio necessária para os microorganismos 

oxidarem os compostos orgânicos. Além disso pode ser usada para dimensionar 

equipamentos, medir a eficiência dos processos e indicar se as normas ambientais 

estão sendo cumpridas (JORDÃO; PÊSSOA, 2009). 

A oxidação biológica pode ser dividida em três fases. A primeira consiste na 

conversão da matéria orgânica em energia, que será utilizada simultaneamente na 

manutenção e síntese de novos microorganismos, constituindo a segunda fase. Na 

terceira fase ocorre a respiração endógena, devido à baixa quantidade de matéria 

orgânica os microorganismos utilizam os próprios tecidos celulares para produzir 

energia (SOUZA, 2011). As Equações 1, 2 e 3 representam as reações ocorridas 

nas três etapas respectivamente (METCALF; EDDY, 2003). 

 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 +  𝐶𝐶2 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 →  𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶2𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶3 + 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (1) 

 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 →  𝐶𝐶5𝐶𝐶7𝐶𝐶𝐶𝐶2 (2) 

 

 𝐶𝐶5𝐶𝐶7𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 5𝐶𝐶2 → 5𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 2𝐶𝐶2𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶3 (3) 

Onde:  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 – matéria orgânica constituída por carbono, oxigênio, hidrogênio, 

nitrogênio e enxofre. 

𝐶𝐶5𝐶𝐶7𝐶𝐶𝐶𝐶2 – novos microorganismos. 

 

O teste para a determinação da DBO é padronizado e realizado em uma 

amostra do efluente. A amostra deve ser duplicada para que em uma parte seja 

medido o oxigênio dissolvido imediatamente após a coleta e na outra parte o 

oxigênio dissolvido seja avaliado após 5 dias. Durante esse período a amostra é 

mantida em temperatura constante de 20ºC. A diferença da concentração de 
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oxigênio representa a DBO5, teor padronizado de matéria orgânica presente no 

efluente (VALENTE et al., 1997). 

Na Tabela 2.2 Sant’anna Junior (2013) apresenta alguns valores típicos de 

DBO5 para alguns efluentes. 

 
Tabela 2.2 Valores típicos de DBO5 (Adaptada de: SANT'ANNA JUNIOR, 2013). 

PROCEDÊNCIA DO EFLUENTE FAIXA DE DBO5 (mg/L) 

Doméstico 120 – 500 

Refinaria de petróleo 300 – 800 

Indústria de celulose e papel 300 – 800 

Cervejarias 300 – 800 

Laticínios 800 – 2000 

Pescado em conserva 2000 – 4000 

Vinhoto (produção de etanol) 5000 – 15000 
 

 A DQO indica a quantidade de oxigênio necessária para uma espécie 

química fortemente oxidante, como o dicromato de potássio, oxidar a matéria 

orgânica presente no efluente. A DQO também mede a quantidade de oxigênio 

necessária para a espécie química oxidar compostos orgânicos não biodegradáveis 

e compostos inorgânicos, portanto apresenta valores maiores que a DBO 

(METCALF; EDDY, 2003). 

 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 
 

As características biológicas consideram todos os tipos de organismos 

presentes em águas residuárias, e são de fundamental importância para o 

tratamento de efluentes. Exercem um controle sobre organismos patogênicos aos 

seres humanos e demais microorganismos. Dentre os microorganismos se destacam 

os responsáveis pela estabilização1 da matéria orgânica, que serão abordados no 

item 2.3 (METCALF; EDDY, 2003). 

 

                                                            
1 Estabilização: degradação da matéria orgânica. 
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2.2. LEGISLAÇÃO  
 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA estabelece na Resolução 

Nº 430 (BRASIL, 2011) que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 

poderão ser lançados nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que 

obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos em lei. Das condições 

dispostas, destacam-se: 

a) pH entre 5 a 9;  

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura;  

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja 

velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis 

deverão estar virtualmente ausentes;  

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do 

período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela 

autoridade competente;  

e) óleos e graxas:  

1. óleos minerais: até 20 mg/L;  

2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L;  

f) ausência de materiais flutuantes;  

g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção mínima de 60% 

da quantidade inicial de DBO do efluente, sendo que este limite só poderá ser 

reduzido no caso de existência de estudo de autodepuração do corpo hídrico que 

comprove atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. 

Em 8 de Janeiro de 1997 foi sancionada no Brasil a Lei Nº 9.433 que se 

baseia nos fundamentos de a água ser um bem de domínio público, ser recurso 

natural limitado, dotado de valor econômico, e, em caso de escassez, o uso 

prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação dos 

animais. Apresenta como objetivo assegurar à atual e às futuras gerações a 

necessária disponibilidade de água, em padrão de qualidades adequados aos 

respectivos usos e reconhecer a água como bem econômico, oferecendo ao usuário 

uma indicação de seu real valor (BRASIL, 1997). 
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A preocupação ambiental vem se destacando em todo o mundo, e por isso o 

estudo de novas alternativas para minimizar o volume e a toxidade dos efluentes 

despejados nos mananciais vem se tornando cada vez mais importante (PERALTA-

ZAMORA et al., 1997). Atualmente existem inúmeros estudos (Almeida et al., 2004; 

Pandey et al., 2016; Kunz et al. 2002) que apresentam como objetivo o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias para o tratamento de efluentes 

antes do descarte na natureza.  

Dentre os processos para tratamento de efluentes, pode ser destacado o 

tratamento secundário, que apresenta como principal objetivo a remoção da matéria 

orgânica biodegradável dissolvida no efluente através de processos biológicos. A 

matéria orgânica é decomposta por microorganismos, que a utilizam como substrato, 

em sólidos sedimentáveis ou gases (GIORDANO, 2004). 

 

2.3. TRATAMENTO SECUNDÁRIO 
 

O tratamento com microorganismo reproduz os processos biológicos de 

depuração da matéria orgânica que ocorrem naturalmente nos corpos hídricos. A 

diferença é que ocorre a adição de tecnologia, tornando o processo controlado e 

aumentando as taxas de depuração (VON SPERLING, 1996a).  

Existem diferenças entre os tratamentos secundários. Para realizar a escolha 

correta do processo o conhecimento sobre as atividades bioquímicas dos 

microorganismos é fundamental. Dois principais aspectos que devem ser 

considerados na escolha do processo são: quais nutrientes o microorganismo 

precisa e como funciona seu metabolismo (MAESTRI, 2007). 

Do ponto de vista da tecnologia ambiental, as especificidades dos 

microorganismos são fundamentais nos processos biológicos dos tratamentos de 

efluentes, assegurando a degradação de inúmeros poluentes, o que possibilita uma 

maior eficiência do processo (SANT’ANNA JUNIOR, 2013). 

Em relação ao metabolismo microbiano, este é constituído por duas 

categorias: catabolismo e anabolismo. No catabolismo ocorre a degradação do 

substrato para a produção de energia, enquanto no anabolismo ocorre a 

transformação do substrato em massa celular e proporciona o aumento da 

população de microorganismos, contando com o auxílio da energia proveniente do 

catabolismo (VON SPERLING, 1996a).  
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Nos dois processos as transformações são catalisadas por enzimas 

específicas localizadas no interior das células. No entanto, algumas enzimas agem 

no meio externo realizando a quebra de moléculas grandes, por meio da reação de 

hidrólise, permitindo que os microorganismos realizem o catabolismo e o anabolismo 

(MIKI, 2010). 

O catabolismo, que é a degradação da matéria orgânica, é dividido em dois 

tipos: catabolismo oxidativo e catabolismo fermentativo. No oxidativo a matéria 

orgânica é decomposta por um agente oxidante presente no meio através de uma 

reação redox. No fermentativo a degradação ocorre através de um rearranjo de 

elétrons na molécula da matéria orgânica (VALENTIM, 1999).  

O tratamento biológico pode ser subdividido em dois tipos de processo: 

tratamento biológico anaeróbio ou aeróbio (SILVA, 2009). 

Nos processos anaeróbios os microorganismos estabilizam a matéria 

orgânica na ausência de oxigênio, geralmente através do catabolismo fermentativo. 

A depuração da matéria orgânica resulta na produção de dióxido de carbono e 

metano (LEGNER, 2013). 

Em comparação com o aeróbio, o processo anaeróbio possui taxa de 

crescimento microbiano menor, gera menos biomassa e permite manter 

concentrações elevadas de lodo no interior dos biorreatores (DUDA; OLIVEIRA, 

2011). Como a taxa de crescimento é baixa em processos anaeróbicos, o tempo de 

retenção hidráulica deve ser elevado e o reator para o tratamento de efluentes 

necessita ter grandes volumes (SANT’ANNA JUNIOR, 2013). 

Os tratamentos aeróbios são processos que utilizam microorganismos que 

realizam a degradação aeróbia, definida como um processo de catabolismo 

oxidativo, no qual o oxigênio molecular atua como o agente oxidante (SANT’ANNA 

JUNIOR, 2013). 

Devido ao grande potencial de oxirredução do oxigênio, que disponibiliza uma 

quantidade apreciável de energia, o metabolismo dos microorganismos que realizam 

tal respiração é muito alto, possuindo assim uma taxa de consumo de substrato bem 

elevada (VON SPERLING, 1996a).  

Se por um lado essa característica diminui mais rapidamente a quantidade de 

poluentes, por outro gera muita biomassa microbiana, massa de microorganismos 
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que atuam nos processos biológicos, cujo destino final representa um desafio 

(BALOTA et al., 1998).  

O papel fundamental realizado pelos microorganismos consiste em 

transformar os poluentes, compostos por matéria orgânica, em gás carbônico e 

novas células microbianas (TADA et al., 2009). Segundo Sant’anna Junior (2013), a 

massa microbiana utilizada em processos aeróbios é formada principalmente por 

bactérias e protozoários. 

As bactérias conseguem metabolizar a maior parte dos componentes da 

matéria orgânica. Secretam enzimas para o meio quebrando as moléculas mais 

complexas em outras mais simples, que são absorvidas pela parede celular da 

bactéria e então metabolizadas. A reprodução bacteriana ocorre através da fissão 

binária, aumentando rapidamente a população microbiana (SANTOS, 1998). 

A presença de protozoários pode indicar uma boa aeração do meio, pois a 

grande maioria das espécies realiza respiração aeróbia. Assim, um processo de 

tratamento biológico que apresenta esses microorganismos na composição 

microbiana pode ser considerado um sistema estável e com boa operação 

(SANTOS, 1996). Além de metabolizarem a matéria orgânica, se nutrem das 

bactérias, realizando um controle do equilíbrio biológico do meio (NICOLAU et 

al.,1997).  

A Tabela 2.3 relaciona alguns parâmetros diferenciais entre os dois diferentes 

processos.  
  

Tabela 2.3 Comparação entre processo aeróbio e anaeróbio (Adaptado de: JORDÃO; PESSÔA, 2009). 

PARÂMETRO PROCESSO AERÓBIO PROCESSO ANAERÓBIO 

Tempo de detenção 12 – 15 dias 20 – 60 dias 

Volume V 2 a 4 V 

Potência 
Agitação mecânica e 

transferência de oxigênio 
Somente agitação mecânica 

Odor Praticamente nenhum Na fermentação ácida 

DBO < 100 mg/L 500 – 1000 mg/L 

Custo de implantação C 2 C 

Custo de operação C 1/3 C 
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Como vantagens do processo aeróbio Jordão e Pessôa (2009) evidenciaram 

a facilidade na operação e o baixo custo de implementação quando comparado com 

o processo anaeróbio, a fase líquida apresenta valores menores de DBO, maior 

redução de óleos e graxas e o produto final é inodoro e biologicamente estável. 

Entretanto, possui como desvantagem um maior custo operacional para garantir as 

condições aeróbias no digestor.  

A qualidade do efluente tratado no processo anaeróbio em geral não é 

suficiente para atender a norma da Resolução Nº 430 do CONAMA (BRASIL, 2011), 

necessitando de tratamentos posteriores antes do descarte em corpos hídricos. Em 

contrapartida, os reatores usados no processo aeróbio possuem alta eficiência na 

remoção da matéria orgânica, possibilitando o descarte direto (MENDONÇA, 2002). 

 

2.4.  PROCESSOS AERÓBIOS 
 

A classificação dos biorreatores utilizados nos processos aeróbios de 

tratamento biológico ocorre de acordo com a biomassa em seu interior: fixa ou em 

suspensão, como mostra a Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3 Reatores aeróbios (Adaptado de: SANT’ANNA JUNIOR, 2013). 
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Alguns processos utilizam biomassa fixa, entre esses destacam-se: filtros 

biológicos percoladores, biodiscos e reatores de leito expandido. Exemplos de 

reatores de biomassa em suspensão são: lagoa aerada agitada, biorreator com 

membranas e lodo ativado (SANT’ANNA JUNIOR, 2013). 

 

2.4.1. PROCESSOS QUE UTILIZAM BIOMASSA FIXA 
 

Os reatores com biomassa fixa também são conhecidos como reatores com 

biofilmes. O funcionamento do processo consiste na retenção dos microorganismos 

no interior do reator. Para tal são utilizados suportes, fixos ou móveis, que possuem 

grandes áreas superficiais específicas, sendo possível o acúmulo de elevada 

quantidade de biomassa. Tal característica representa uma vantagem pois resulta 

em menor produção de lodo (COSTA, 2001). 

 

2.4.1.1. FILTRO BIOLÓGICO 
 

Filtros biológicos de leito percolado são reatores que promovem adsorção e 

biodegradação dos poluentes do efluente. O recheio do reator é constituído pela 

biomassa aderente a suportes, formando biofilmes como mostrado na Figura 2.4. A 

estrutura do recheio permite a livre circulação do ar. O efluente percola sobre o 

recheio fazendo os poluentes se difundirem da superfície até o interior do biofilme e 

proporcionando o contato direto do substrato, do oxigênio do ar e da massa 

microbiana (MORAIS, 2005).  

 

 
Figura 2.4 Esquema de filtro biológico (Adaptado de: TILLEY et al., 2014). 
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Como o efluente escoa de modo intermitente sobre o biofilme, o contato entre 

efluente e massa microbiana não apresenta alta eficiência. Para minimizar o 

problema, pode-se fazer a recirculação do efluente, melhorando a distribuição da 

fase líquida no leito (SANT’ANNA JUNIOR, 2013). 

 

2.4.1.2. BIODISCO  
 

O processo de biodisco compõe-se de tanques semicilíndricos onde são 

montados eixos horizontais que funcionam como eixo central de discos igualmente 

espaçados, como mostrado na Figura 2.5. Normalmente, apenas 40% da superfície 

dos discos ficam imersas no efluente (SANT’ANNA JUNIOR, 2013).  

 
Figura 2.5 Esquema de biodisco (Adaptado de: CISNEROS, 2010) 

 
Entretanto os eixos podem ser movimentados mecanicamente a uma rotação 

constante, com ação de impulsão de ar, se 90% da superfície do disco estiver 

submersa. O movimento de rotação possibilita a adesão e o crescimento microbiano 

nas superfícies do disco, alternando a exposição dos discos entre matéria orgânica e 

ar, promovendo a aeração. Os discos são o suporte para o desenvolvimento do 

biofilme. A massa microbiana forma uma película de poucos milímetros de 

espessura que pode cobrir toda a superfície dos discos (GONÇALVEZ et al., 2001). 

 

2.4.1.3. REATOR DE LEITO FLUIDIZADO 
 

Os reatores de leito fluidizado ou leito expandido promovem a interação entre 

as fases sólida, líquida e gasosa dentro do reator (SIMAN, 2007). A fluidificação 

ocorre com a entrada de gases em fluxo ascendente no reator, exemplificada na 
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Figura 2.6. O contato entre as fases permite misturas completas e leva a maiores 

velocidades de degradação da matéria orgânica (WOLFF,1997).  

 

 
Figura 2.6 Esquema de reator de leito fluidizado (Adaptado de:SANT'ANNA JUNIOR, 2013). 

 
Entretanto existem alguns inconvenientes: a movimentação de três fases 

diferentes exige um consumo muito alto de energia, aumentando o custo do 

processo (SANT’ANNA JUNIOR, 2013). 

 

2.4.2. PROCESSOS QUE UTILIZAM BIOMASSA EM SUSPENSÃO 
 

Processo no qual a biomassa microbiana fica em suspensão em meio líquido 

devido a um mecanismo de mistura (MAESTRI, 2007). 

Em geral apresenta atividade biológica específica e concentração microbiana 

maiores que os sistemas que operam com biomassa fixa, portanto é mais indicada 

para casos onde a taxa específica de crescimento dos microorganismos é elevada 

(MELO, 1996). 

 

2.4.2.1. LAGOA AERADA AGITADA 
 

Lagoas aeradas agitadas funcionam como tanques agitados sem recirculação 

da biomassa sedimentada, como mostra a Figura 2.7. Como consequência possui 

concentração microbiana baixa, resultando na necessidade de lagoas com grandes 

áreas e com tempo de permanência do efluente elevado (SANT’ANNA JUNIOR, 

2013). 
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Figura 2.7 Esquema de lagoa aerada (Adaptado de: SANT’ANNA JUNIOR, 2013). 

 

As lagoas possuem aeradores para manter a oxigenação do ambiente e 

manter os sólidos em suspensão no meio. A fase líquida tratada normalmente não 

pode ser diretamente descartada em corpos hídricos, pois não apresenta qualidade 

exigida pela Resolução Nº 430 do CONAMA (BRASIL, 2011). Por isso são 

implantadas outras lagoas a jusante que realizam a remoção dos sólidos restantes 

(SCARASSATI et al., 2003). Bigardi et al (2003) cita lagoas de decantação como 

opção para complementar o tratamento de lagoas aeradas. 

 

2.4.2.2. BIORREATOR DE MEMBRANA 
 

O biorreator de membrana (MBR) pode ser considerado um sistema híbrido, 

pois além de realizar o tratamento biológico, promove o processo físico da 

separação dos sólidos por microfiltração através de membranas. Além da filtração, 

as membranas servem como uma barreira, retendo a biomassa e mantendo-a no 

reator. Os módulos de membrana podem estar em duas configurações: dentro do 

tanque de aeração ou acoplado no exterior do tanque, como mostra a Figura 2.8 

(PROVENZI, 2005).  

O reator trabalha com altas concentrações de massa microbiana e 

consequentemente volumes menores. O líquido clarificado, resultante da filtração, 

apresenta alta qualidade, podendo ser descartado diretamente em corpos hídricos 

ou usados como água de reuso na indústria (GIACOBBO, 2010).  
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Figura 2.8 Configurações de MBR: a) módulo submerso, b) módulo externo (Adaptado de: 

SANT’ANNA JUNIOR, 2013). 

 

Para Maestri (2007), os principais fatores que contribuem para a utilização do 

MBR são as exigências para o uso e reuso da água e restrição quanto aos 

parâmetros e condições, cobrados pela resolução Nº 430 do CONAMA (BRASIL, 

2011), da qualidade dos efluentes lançados em corpos hídricos. Silva (2009) afirma 

que a tecnologia MBR se destaca, principalmente em grandes cidades onde o 

espaço físico é limitado, por ser extremamente compacta. 

 

2.4.2.3. LODO ATIVADO 
 

Segundo Souza (2011), dentre os diversos tipos de tratamento biológico, o 

sistema de lodo ativado é um dos mais utilizados, justificado por ser uma tecnologia 

aplicável a grandes vazões de despejo em área reduzida, sem a formação de odores 

e com alta eficiência. 

Oliveira e von Sperling (2005) fizeram um estudo sobre 166 ETEs em 

operação no país para avaliar as tecnologias empregadas para o tratamento 

biológico. Dentre todas as tecnologias, o sistema de lodo ativado foi a que 

apresentou maior eficiência na remoção de matéria orgânica. 

O processo consiste de três partes básicas: um tanque de aeração ou reator 

biológico no qual os microorganismos são mantidos em suspensão e aerados, um 

decantador que realiza a separação do lodo e do efluente clarificado, e um sistema 

de recirculação do lodo (METCALF; EDDY, 1991), como mostrado na Figura 2.9.  
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Figura 2.9 Esquema lodo ativado (Adaptado de: NETO, 2014). 

 

No tanque de aeração, ou biorreator, os microorganismos realizam a 

degradação da matéria orgânica presente no afluente. O crescimento da biomassa 

microbiana resulta na formação de flocos microbianos que permanecem em 

suspensão e formam uma espécie de lodo. Devido a presença dos microorganismos 

no lodo, o sistema recebeu o nome “lodo ativado” (MENDONÇA, 2002). 

Usualmente utiliza-se um aerador como mecanismo de mistura, que também 

garante o meio aeróbio no interior do reator, provendo o oxigênio necessário para a 

oxidação dos substratos. Após um tempo de permanência no tanque, a mistura 

segue para o sedimentador que realiza a separação do lodo, com alta concentração 

de flocos microbianos, e do efluente que possui baixa concentração de biomassa em 

suspensão (SANT’ANNA JUNIOR, 2013). 

Parte do lodo é recirculada para o tanque aerado, mantendo uma 

concentração necessária de biomassa para a depuração da carga orgânica do 

afluente. A recirculação do lodo possui extrema importância, pois auxilia no controle 

do processo, regulando a idade da massa microbiana e eliminando os efeitos de 

inibição causados pela falta do substrato (SANTOS, 1998). 

 O retorno do lodo para o tanque de aeração também diminui o volume e o 

tempo de residência que seriam necessários em condições naturais para a completa 

clarificação do afluente, pois permite que o reator trabalhe com elevada 

concentração microbiana (JORDÃO; PESSÔA, 2009). 

 Devido a produção de lodo, pode ser realizado um descarte do excesso de 

lodo para manter a concentração no tanque de aeração constante. O descarte pode 

ocorrer em dois pontos: na linha de recirculação após o decantador secundário, 

como mostrado na Figura 2.9, ou no próprio tanque de aeração (CORDI, 2008). 
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Segundo Freire et al. (2000), o tratamento por lodos ativados vem sendo o 

mais versátil e eficiente e por isso o mais difundido para o tratamento de diversos 

tipos de efluentes. Tal processo geralmente opera com pouco substrato auxiliar 

devido à recirculação da biomassa, e com menor tempo de aeração é capaz de 

remover maior quantidade de matéria orgânica quando comparado com outros 

equipamentos. A Tabela 2.4 a seguir apresenta as eficiências típicas do processo: 
  

Tabela 2.4 Eficiências típicas do processo de lodos ativados (JORDÃO; PESSÔA, 2009). 

CARACTERÍSTICA DBO SS 
Efluente típico (mg/L) 20 – 30 20 – 30 

Remoção típica (%) 85 – 95 85 – 95 

 

 Em relação a outros processos aeróbios, o lodo ativado apresenta vantagens 

que determinam sua escolha em função dos demais. Além de uma eficiente 

remoção da DBO, o lodo ativado ocupa áreas menores do que os filtros biológicos e 

as lagoas aeradas. Não libera odor e não apresenta problemas de operação 

(entupimento) como os filtros, e possui maior flexibilidade de operação (NUVOLARI 

et al., 2003). 

 Outro fator que se destaca é que em geral reatores de processos de 

tratamentos biológicos são projetados para operar em regime estacionário. 

Entretanto, quando se trata de efluentes, podem ocorrer condições transientes, 

como a variação da vazão afluente na ETE. O processo de lodo ativado apresenta 

alta eficiência em ambas condições (SOUZA, 2011). 

 Considerando a grande relevância e aplicabilidade dos sistemas de lodo 

ativado, este trabalho vem a desenvolver um dimensionamento deste tipo de 

tratamento secundário. 

 No dimensionamento dos equipamentos utilizados no processo de lodo 

ativado, o cálculo do volume reacional ou do tempo de reação representa o início da 

elaboração do projeto. Para este cálculo torna-se indispensável o conhecimento das 

taxas cinéticas das espécies envolvidas e da taxa de consumo de oxigênio 

(SANT’ANNA JUNIOR, 2013).  
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2.5. CINÉTICA DO PROCESSO DE LODO ATIVADO 
 

Segundo Nunes (2001), para o dimensionamento de reatores biológicos onde 

são utilizados parâmetros biocinéticos a aplicação de modelos matemáticos é 

relevante. Em sistemas aeróbios, a velocidade de degradação é proporcional a 

concentração em uma cinética de 1ª ordem.  

Equações envolvendo taxa de consumo de substrato ou de crescimento 

microbiano apresentam os principais elementos que comandam a cinética da 

estabilização da matéria orgânica. Essas equações contêm os parâmetros de 

projetos dos reatores biológicos. Para a utilização de tais equações se torna 

necessário o conhecimento de algumas variáveis de projeto, mostradas na Figura 

2.10 (SOUZA, 2011). 

 

 
Figura 2.10 Variáveis de projeto de Lodo Ativado (Adaptado de: JORDÃO; PESSÔA, 2009). 

 

Onde: 

Q – vazão afluente. 

Qr – vazão de recirculação do lodo ativado. 

 r – razão de recirculação. 

 Q’ – vazão efluente.  

 Q’’ – vazão de excesso de lodo ativado. 

 Qu – vazão de retirado do lodo do decantador. 

 S0 – concentração da DBO5 afluente. 

 Se – concentração da DBO5 no efluente e no tanque de aeração.  
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 X – concentração de SST afluente.  

 Xe – concentração de SST efluente.  

 Xa – concentração de SST ou do lodo no tanque de aeração (SSTA). 

 Xav – concentração de SSV no tanque de aeração (SSVTA). 

 Xu – concentração de SST no lodo recirculado. 

 V – volume do tanque de aeração.  

 

 A conversão da matéria orgânica em massa microbiana pode ser expressa 

em termos de crescimento dos microorganismos ou em consumo do substrato 

(SILVA, 2009). 

 

2.5.1. CRESCIMENTO MICROBIANO 
 

O crescimento de microorganismos, baseado no número de células ativas, em 

um meio de cultura apresenta quatro fases distintas entre si, representadas na 

Figura 2.11 (WANG; BUCHANAN, 2016 e XIAO-HONG et al., 2013). 

 

 
Figura 2.11 Esquema do crescimento microbiano (Adaptado de: SILVA, 2009a). 

 

1) Fase Lag: período de aclimatação dos microorganismos ao meio de cultura.  

O crescimento é praticamente nulo; 

2) Fase Log (crescimento exponencial): quantidade de nutrientes abundante que 

resulta numa fase de aumento máximo da biomassa. A taxa de crescimento 
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permanece constante e só é limitada pela capacidade dos microorganismos 

de consumir o substrato; 

3) Fase Estacionária: a população de organismos permanece constante. O 

surgimento de novas células é compensado pela morte de outras, há a 

presença de metabólicos tóxicos e baixa concentração de substrato; 

4) Fase Endógena: alta taxa de morte de microorganismos, excedendo a 

produção de novas células. Ocorre a respiração endógena, as células utilizam 

o próprio protoplasma como fonte de energia. 

Para a representação da taxa de crescimento microbiano o modelo mais 

utilizado e consolidado é o Modelo de Monod.  A função de Monod representa a 

conversão de matéria orgânica em biomassa microbiana (SILVA, 2009): 

 

 𝑘𝑘𝑋𝑋𝑎𝑎
𝑘𝑘𝑑𝑑

= 𝜇𝜇𝑏𝑏.𝑋𝑋𝑎𝑎 (4) 

Onde: 

𝜇𝜇𝑏𝑏 – taxa de crescimento específico (d-1).  

 

A taxa de crescimento específica também pode ser apresentada pela 

Equação 5: 

 

 𝜇𝜇𝑏𝑏 = 𝜇𝜇𝑏𝑏.𝑚𝑚á𝑥𝑥.
𝐶𝐶

𝐾𝐾𝑠𝑠 + 𝐶𝐶
 (5) 

Onde: 

 𝜇𝜇𝑏𝑏.𝑚𝑚á𝑥𝑥 – taxa de crescimento específica máxima (d-1).  

S – concentração do substrato (mgDBO/L).  

Ks – constante de meia saturação de Monod para remoção de matéria orgânica 

(mgDBO/L). 

 

Nota-se que o modelo de Monod representa somente a síntese de novos 

microorganismos. Uma fração das células é destruída na fase de auto-oxidação, 

conhecida como taxa de respiração endógena ou coeficiente de auto-destruição. 

Independentemente da concentração de substrato, é possível relacionar a 

quantidade de células consumidas pela respiração endógena com a quantidade total 

de organismos presentes (JORDÃO; PESSÔA, 2009): 
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𝑘𝑘𝑑𝑑 =

(𝑑𝑑𝑋𝑋𝑎𝑎)𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎

 (6) 

Onde: 

𝑘𝑘𝑑𝑑 – taxa específica de respiração endógena (d-1). 

(𝑘𝑘𝑋𝑋𝑎𝑎)𝑒𝑒 – decréscimo da concentração de organismos ativos devido à respiração 

endógena. 

 

Portanto a variação da concentração de microorganismos é a soma algébrica 

da fração de crescimento e da fração de decrescimento, resultando no modelo de 

Monod Modificado (SANTOS, 1996): 

 

 𝜇𝜇𝑏𝑏 = 𝜇𝜇𝑏𝑏.𝑚𝑚á𝑥𝑥.
𝐶𝐶

𝐾𝐾𝑠𝑠 + 𝐶𝐶
−  𝑘𝑘𝑑𝑑 (7) 

   

 𝑘𝑘𝑋𝑋𝑎𝑎
𝑘𝑘𝑑𝑑

= 𝜇𝜇𝑏𝑏.𝑚𝑚á𝑥𝑥.
𝐶𝐶

𝐾𝐾𝑠𝑠 + 𝐶𝐶
.𝑋𝑋𝑎𝑎 −  𝑘𝑘𝑑𝑑 .𝑋𝑋𝑎𝑎 (8) 

 

Para representar a concentração microbiana no sistema de lodo ativado, foi 

necessária uma simplificação. Faz-se a concentração microbiana igual a 

concentração de sólidos suspensos voláteis. Portanto a equação do modelo de 

Monod Modifcado será (SANT’ANNA JUNIOR, 2013): 

 

 𝑘𝑘𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑘𝑘𝑑𝑑

= 𝜇𝜇𝑏𝑏.𝑚𝑚á𝑥𝑥.
𝐶𝐶

𝐾𝐾𝑠𝑠 + 𝐶𝐶
.𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 −  𝑘𝑘𝑑𝑑 .𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 (9) 

 

2.5.2. CONSUMO DE SUBSTRATO 
 

Um dos aspectos mais importantes no processo de lodo ativado é a 

velocidade na qual a matéria orgânica é degradada, relativa à uma concentração de 

SSVTA. Essa relação pode ser expressa pela Equação 10 (JORDÃO; PESSÔA, 

2009). 
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𝑈𝑈 =

𝑘𝑘𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑑𝑑⁄
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎

 (10) 

Onde: 

𝑈𝑈 – taxa específica de remoção de substrato (d-1). 

 

Segundo a Norma Brasileira (NBR 12209:2011) os valores para a taxa de 

remoção do substrato devem estar compreendidos no intervalo de 0,06 a 1,0 

kgDBO/kgSSV.d. 

A Equação 11 representa a expressão cinética proposta por Michaelis e 

Menten (apud JORDÃO; PESSÔA, 2009) para descrever as taxas ocorridas no 

tratamento biológico: 

 

 𝑘𝑘𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑑𝑑⁄
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎

=
𝑈𝑈𝑚𝑚á𝑥𝑥. 𝐶𝐶
𝐾𝐾𝑠𝑠 + 𝐶𝐶

 (11) 

 

Onde:  

𝑈𝑈𝑚𝑚á𝑥𝑥 - taxa específica máxima de remoção de substrato (d-1).  

 

Em sistemas de lodos ativados deseja-se obter a degradação quase completa 

do substrato, portanto 𝐾𝐾𝑠𝑠 >> 𝐶𝐶, resultando na Equação 12: 

 

 
𝑘𝑘𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑑𝑑⁄
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎

=
𝑈𝑈𝑚𝑚á𝑥𝑥. 𝐶𝐶
𝐾𝐾𝑠𝑠

 (12) 

 

Fazendo 𝑘𝑘 = 𝑈𝑈𝑚𝑚á𝑥𝑥 𝐾𝐾𝑠𝑠⁄ : 

 

 𝑘𝑘𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑑𝑑⁄
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎

= 𝑘𝑘. 𝐶𝐶 (13) 

Onde:  

𝑘𝑘 - coeficiente de degradação que representa a taxa de remoção de DBO ou DQO 

(L/mg.d). 

 

 Considerando que o substrato está sendo consumido, há uma diminuição da 

concentração. Assim reescrevendo a Equação 13, obtém-se: 
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 𝑘𝑘𝐶𝐶
𝑘𝑘𝑑𝑑

= −𝑘𝑘.𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝐶𝐶 (14) 

 

 A Equação 14 demonstra uma cinética de primeira ordem, na qual a taxa de 

consumo de substrato é proporcional a concentração de substrato. Essa cinética 

equivale à operação de um reator biológico contínuo em um sistema de lodo ativado 

(JORDÃO; PESSÔA, 2009). 

 Desenvolvendo os modelos apresentados é possível estabelecer novos 

conceitos, característicos do dimensionamento de um projeto de lodo ativado. 

 

2.5.2.1. BALANÇO DE MASSA EM TORNO DO REATOR 
 

 O balanço de massa deve ser feito sobre um volume de controle definido, 

como o tanque aerador, o decantador ou então de forma global, envolvendo os dois 

equipamentos.  

No tempo t igual ao tempo de detenção hidráulica, a concentração de 

substrato dentro do tanque de aeração é igual à concentração no efluente (S = Se). 

 

 𝑘𝑘𝐶𝐶
𝑘𝑘𝑑𝑑

=  −𝑘𝑘.𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎.𝐶𝐶𝑒𝑒 (15) 

 

Assim, o balanço de massa global em torno do reator é dado por: 

 
[𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚] − [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚] + [𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚 à 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑚𝑚çã𝑚𝑚] = 0 (16) 

 

 𝑄𝑄. 𝐶𝐶0 − 𝑄𝑄. 𝐶𝐶𝑒𝑒 − 𝑘𝑘.𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝐶𝐶𝑒𝑒 .𝑉𝑉 = 0 (17) 

 

Sendo 𝑑𝑑ℎ = V/Q, o tempo de detenção hidráulica do efluente no tanque de 

aeração, tem-se a Equação 18: 

 

 𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶𝑒𝑒
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑑𝑑ℎ

= 𝑘𝑘. 𝐶𝐶𝑒𝑒 (18) 
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 Os valores recomendados pela NBR 12209:2011 para o tempo de detenção 

hidráulica são compreendidos no intervalo: 𝑑𝑑ℎ ≥ 60 min para U > 0,15 d-1 e 𝑑𝑑ℎ ≥ 15 h 

para U ≤ 0,15 d-1.    

Sabendo que uma fração do substrato não é biodegradada, deve-se agregar 

essa parcela ao balanço de massa. 

 

 𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶𝑒𝑒
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑑𝑑ℎ

= 𝑘𝑘. (𝐶𝐶𝑒𝑒 − 𝐶𝐶𝑛𝑛) (19) 

Onde: 

 𝐶𝐶𝑛𝑛 – parcela de substrato não-biodegradável. 

 
O balanço de massa acima não inclui a recirculação do lodo na expressão. 

Considerando o reciclo, a equação resulta em: 

 

 (𝑄𝑄. 𝐶𝐶0 + 𝑄𝑄𝑟𝑟 . 𝐶𝐶𝑒𝑒) − [(𝑄𝑄 + 𝑄𝑄𝑟𝑟). 𝐶𝐶𝑒𝑒] − 𝑘𝑘.𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝐶𝐶𝑒𝑒.𝑉𝑉 = 0 (20) 

   

 
𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶𝑒𝑒
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑑𝑑ℎ

= 𝑘𝑘. 𝐶𝐶𝑒𝑒 (21) 

   

2.5.2.2. RELAÇÃO CONSUMO DE SUBSTRATO E CRESCIMENTO DE 
BIOMASSA 

 

Sabendo que uma fração da matéria orgânica é utilizada para a síntese de 

células microbianas, pode-se relacionar as duas taxas em uma única equação, 

admitindo também o decréscimo de massa microbiana na fase da respiração 

endógena (JORDÃO; PESSÔA, 2009): 

 

 𝑘𝑘𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑘𝑘𝑑𝑑

= 𝑌𝑌.
𝑘𝑘𝐶𝐶
𝑘𝑘𝑑𝑑

−  𝑘𝑘𝑑𝑑 .𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 (22) 

Onde: 

𝑌𝑌 – coeficiente de produção celular (mgSSV/mgDBO5). 

 
2.5.2.3. RAZÃO DE RECIRCULAÇÃO DO LODO 
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A razão de recirculação é uma relação entre vazão de recirculação e vazão 

afluente. Pode ser expressa em função das concentrações de SSV no tanque de 

aeração e no fundo do decantador, conforme a Equação 23. 

 

 𝑚𝑚 =
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑋𝑋𝑢𝑢𝑎𝑎 − 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎
 (23) 

Onde: 

𝑋𝑋𝑢𝑢𝑎𝑎 – concentração de SSV após o decantador secundário.  

  

Utilizando as vazões de recirculação e afluente pode-se estabelecer outro 

cálculo para a razão de acordo com a Equação 24 (NUVOLARI et al., 2003).  

 

 r =  
𝑄𝑄𝑟𝑟
𝑄𝑄

 (24) 

  

A razão de recirculação de um sistema de lodo ativado pode variar entre 0,2 e 

0,3. Em algumas estações de tratamento mais sofisticadas esse valor pode atingir 

0,5 a 1, sendo neste último caso a vazão de reciclo igual a vazão de entrada 

(IMHOFF, 1996). 

 

2.5.2.4. RELAÇÃO ALIMENTO/MICRORGANISMO (A/M) 
 

Este parâmetro indica uma relação entre a quantidade de substrato no 

afluente e a quantidade de microrganismos no tanque de aeração. 

 

 𝐴𝐴
𝑀𝑀

=
𝑄𝑄. 𝐶𝐶𝑜𝑜
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑉𝑉

 (25) 

  

A NBR 12209:2011 estabelece uma faixa de 0,07 a 1,1 mgDBO5/mgSSV.d em 

processos com alta eficiência de remoção de DBO. 

A relação A/M também varia de acordo com o tipo de sistema de lodo ativado. 

Pode ser classificado em três tipos (SACARASSATI et al.,2003): alta taxa, quando a 

concentração de DBO5 no meio é muito alta e a eficiência de remoção é baixa 

(NUVOLARI et al., 2003); taxa convencional, quando a concentração de DBO5 no 
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tanque de aeração não é tão alta e possibilita uma alta eficiência de remoção 

substrato (COSTA et al., 2003); e baixa taxa ou aeração prolongada, quando a taxa 

de DBO5 no reator é muito baixa e há a mais alta eficiência de remoção (TUNUSSI; 

SOBRINHO, 2003).  

A Tabela 2.5 relaciona os valores de A/M com os tipos de sistema de lodo 

ativado. 

 
Tabela 2.5 Relação dos tipos de sistema de lodo ativado com a relação A/M (Adaptado de: 

NUVOLARI et al., 2003). 

TIPO DE SISTEMA A/M (d-1) 

Alta taxa 0,7 a 1,5 

Taxa convencional 0,2 a 0,5 

Baixa taxa 0,05 a 0,15 

 

2.5.2.5. IDADE DO LODO 
 

O tempo médio em que uma partícula em suspensão permanece no 

tratamento é representado pela idade do lodo, também chamada de tempo médio de 

residência dos organismos ou tempo médio de detenção celular. Por causa da 

recirculação, a idade do lodo apresenta valores maiores do que o tempo de 

detenção hidráulica (ROCHA, 2003).  

Quando o descarte ocorre depois do decantador, a concentração microbiana 

da linha é a mesma da linha de recirculação e a idade do lodo pode ser escrita pela 

Equação 26: 

 

 𝜃𝜃𝑐𝑐 =
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑉𝑉

𝑄𝑄′′𝑋𝑋𝑢𝑢𝑎𝑎 + 𝑄𝑄′𝑋𝑋𝑒𝑒𝑎𝑎
 (26) 

Onde: 

𝜃𝜃𝑐𝑐 – idade do lodo (d).  

𝑋𝑋𝑒𝑒𝑎𝑎 – concentração de SSV no efluente. 

  

Se considerada a concentração de SSV no efluente desprezível a Equação 26 

assume a forma: 
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 𝜃𝜃𝑐𝑐 =
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑉𝑉
𝑄𝑄′′.𝑋𝑋𝑢𝑢𝑎𝑎

 (27) 

 

 Caso a retirada do lodo em excesso ocorra direto do tanque de aeração, a 

concentração microbiana na linha de descarte será a mesma do tanque de aeração, 

e assim obtém-se a seguinte equação: 

 

 𝜃𝜃𝑐𝑐 =
𝑉𝑉
𝑄𝑄′′

 (28) 

 

A idade do lodo influencia na qualidade final do efluente tratado e na 

sedimentação final do lodo ativado. Valores menores que 4 dias resultam em flocos 

pouco densos prejudicando a sedimentação, enquanto valores maiores que 15 dias 

geram flocos não tão grandes, exigindo menor vazão de entrada no decantador 

(JORDÃO; PESSÔA, 2009). A NBR 12209:2011 recomenda valores entre 2 a 40 

dias para a idade do lodo. 

Assim como a relação A/M, a idade do lodo também varia conforme o tipo de 

sistema de lodo ativado. A Tabela 2.6 identifica os valores relativos para cada 

operação. 

 
Tabela 2.6 Relação da idade do lodo com o tipo de sistema de lodo ativado (Adaptado de: 

NUVOLARI et al., 2003). 

TIPO DE SISTEMA IDADE DO LODO (d) 

Alta taxa < 3 

Taxa convencional 3 a 10 

Baixa taxa 18 a 30 

 

 

2.5.2.6. RELAÇÕES ENTRE 𝜃𝜃𝑐𝑐, 𝑌𝑌 e 𝑘𝑘𝑑𝑑 
 

Segundo Jordão e Pessôa (2009) a idade do lodo pode ser relacionada com o 

coeficiente de produção celular e com a taxa específica de respiração endógena 

através da equação abaixo: 
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 1
𝜃𝜃𝑐𝑐

= 𝑌𝑌.
𝑄𝑄. (𝐶𝐶𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝑒𝑒)
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑉𝑉

− 𝑘𝑘𝑑𝑑 (29) 

  

2.5.2.7. PRODUÇÃO DE LODO 
 

A produção final do lodo corresponde ao ganho da fase de crescimento dos 

microorganismos e a perda resultante da fase de respiração endógena: 

 

 ∆𝑋𝑋1 = 𝑌𝑌. (𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶𝑒𝑒).𝑄𝑄 
(30) 

 

 ∆𝑋𝑋2 = 𝑘𝑘𝑑𝑑 .𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑉𝑉 (31) 

 

 ∆𝑋𝑋 = 𝑌𝑌. (𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶𝑒𝑒).𝑄𝑄 − 𝑘𝑘𝑑𝑑 .𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑉𝑉 (32) 

Onde: 

∆𝑋𝑋1 – ganho da quantidade de lodo, devido a fase de síntese. 

∆𝑋𝑋2 – perda de lodo, devido a fase de respiração endógena. 

∆𝑋𝑋 – produção final de lodo. 

 

 A produção de lodo indica, num regime operando em modo contínuo, o lodo 

em excesso, ou seja, a quantidade de matéria que deve ser descartada para que a 

concentração no reator seja mantida constante (JORDÃO; PESSÔA, 2009). 

Portanto, também pode ser escrita como: 

 

 ∆𝑋𝑋 = 𝑄𝑄′′.𝑋𝑋𝑢𝑢𝑎𝑎 (33) 

 

 Pela Equação 27 observa-se que a produção é inversamente proporcional a 

idade do lodo. Quanto maior o descarte, menor o tempo que massa microbiana 

permanecerá no sistema (CORDI et al., 2008). 

 

2.6. CONSUMO DE OXIGÊNIO 
 

Existem basicamente dois tipos sistemas de aeração que podem prover o 

oxigênio ao reator: um deles consiste na introdução do próprio oxigênio puro e o 
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outro na introdução do ar por meio de um sistema de ar difuso, sendo esta última 

forma a mais convencional e usada em lodos ativados (NUVOLARI, 2003). 

 O sistema de ar difuso usualmente pode ser classificado de acordo com o tipo 

de bolha formada:  

• Difusores de bolhas finas ou difusores porosos apresentam maior eficiência 

na transferência do O2 por causa da maior superfície de contato das bolhas 

de ar com o meio líquido. Entretanto requerem uma pré-filtração do ar, para 

evitar entupimentos dos poros.  

• Difusores de bolhas médias ou grossas ou não porosos não requerem pré-

filtração do ar, possuem manutenção mais simples, porém não são tão 

eficientes na transferência de O2. 

Podem ser distribuídos uniformemente sobre todo o fundo do tanque de 

aeração, ao longo de um dos lados do tanque próximos ao fundo ou em linhas 

transversais ao escoamento próximos ao fundo do tanque (JORDÃO, PESSÔA, 

2009). 
A quantidade de oxigênio a ser utilizada, 𝑀𝑀𝐶𝐶2 (kg/d), é escrita como: 

 

 𝑀𝑀𝐶𝐶2 = 𝑚𝑚′. (𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶𝑒𝑒).𝑄𝑄 + 𝑏𝑏′.𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑉𝑉 (34) 

Onde: 

𝑚𝑚′ – fração da matéria removida que é usada para energia. 

𝑏𝑏′ – massa de oxigênio, por massa de lodo no tanque de aeração para a fase de 

respiração endógena (d-1). 

 

Segundo a NBR 12209:2011, independentemente do valor calculado, a 

massa de oxigênio a ser fornecida ao sistema deve ser igual ou maior a: 

• 1,5 vezes a carga média de DBO5 aplicada ao tanque de aeração quando: 𝜃𝜃𝑐𝑐 

< 18 dias ou 𝑈𝑈 > 0,15 d-1. 

• 2,5 vezes a carga média de DBO5 aplicada ao tanque de aeração quando: 𝜃𝜃𝑐𝑐 

≥ 18 dias ou 𝑈𝑈 ≤ 0,15 d-1. 

 

A quantidade de oxigênio utilizada por dia para cada litro do reator representa 

a taxa de consumo de oxigênio e pode ser descrita pela Equação 35: 
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 𝑅𝑅𝑟𝑟 =
𝑀𝑀𝐶𝐶2
𝑉𝑉

 (35) 

Onde: 

𝑅𝑅𝑟𝑟 – taxa de consumo de oxigênio (mgO2/d.L). 

 Dividindo a Equação 35 por 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 obtemos a Equação 36: 

 

 𝑅𝑅𝑟𝑟
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎

= 𝑚𝑚′.
(𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶𝑒𝑒)
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑑𝑑ℎ

+ 𝑏𝑏′ (36) 

  

 O oxigênio deve ser inserido no tanque de aeração por causa da presença de 

microorganismos que realizam respiração aeróbia. A Equação 36 demonstra a 

quantidade de O2 necessária por dia para manter ativa a biomassa presente no 

reator (SANTOS, 1996). 

A faixa de valores considerada típica para os parâmetros cinéticos de um 

sistema de lodo ativado convencional foi apresentada por Souza (2011). A Tabela 

2.7 mostra o intervalo de valores. 

 
Tabela 2.7 Coeficientes cinéticos para sistema de lodo ativado (Adaptado de: SOUZA, 2011). 

Parâmetro Faixa Valor típico Unidade 
𝜇𝜇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 3 – 13,2 6 mgSSV/mgSSV.d 

𝑈𝑈𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 2 – 10 10 mgDBO5/mgSSV.d 

𝑘𝑘 0,0375 – 1,32 0,167 L/mgSSV.d 

𝐾𝐾𝑠𝑠 25 – 100 60 mgDBO5/L 

𝑌𝑌 0,4 – 0,8 0,6 mgSSV/mgDBO5 

𝑘𝑘𝑑𝑑 0,06 – 0,12 0,12 mgSSV/mgSSV.d 

 

2.7. DIMENSIONAMENTO 
 

Nuvolari et al. (2003) sugerem para o dimensionamento do reator um valor 

fixo de altura de 4 m, e uma altura de segurança de 0,5 m, resultando em uma altura 

total do reator fixada em 4,5 m. Com o volume no qual ocorrem as reações 

enzimáticas, calcula-se a área superficial do reator através da Equação 35. 

 

 𝑉𝑉 = 𝐴𝐴𝑠𝑠.𝐶𝐶  (37) 
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Onde: 

As – área superficial do tanque de aeração 

H – altura do tanque de aeração, H = 4 m 

 

 O volume total do reator pode ser dado relacionando a altura total, incluindo a 

borda de segurança, e a área superficial encontrada. 

 

 𝑉𝑉𝑑𝑑 = 𝐴𝐴𝑠𝑠.𝐶𝐶𝑑𝑑 (38) 

Onde: 

Vt – volume total do reator 

Ht – altura total do reator, Ht = 4,5 m 

 

 Com o valor conhecido da área superficial, calcula-se a velocidade de 

escoamento específica através da Equação 39. 

 

 𝑞𝑞𝑠𝑠 =
𝑄𝑄
𝐴𝐴𝑠𝑠

 (39) 

Onde:  

𝑞𝑞𝑠𝑠 – velocidade de escoamento específico 

 

O cálculo do dimensionamento pode ser realizado utilizando valores típicos de 

parâmetros encontrados na literatura. Entretanto, é recomendado a obtenção desses 

parâmetros de forma experimental em planta piloto (METCALF; EDDY, 2003). A 

seguir são apresentados estudos que realizaram estes experimentos e foram 

considerados na realização deste trabalho. 

 

2.8. ESTUDOS ANTERIORES 
 

A obtenção dos parâmetros apresentados é feita através de uma planta piloto 

com reator e decantador em escala laboratorial. A seguir são citados trabalhos 

anteriores que realizaram experimentos, e por meio dos resultados alcançados, 

determinaram as características cinéticas. 

Mendes et al (1998) desenvolveram um estudo visando a comparação de dois 

tipos de reatores empregados em sistemas de lodo ativado, um reator de regime 
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contínuo de mistura completa e um reator operando em regime batelada. As 

abordagens do trabalho consistiam na proposição de uma metodologia para a 

determinação dos parâmetros cinéticos e a posterior comparação dos tipos de 

reatores. 

Para a realização do trabalho, o efluente utilizado era proveniente 

basicamente de indústria de corante químico. Foram montadas as plantas pilotos e, 

durante aproximadamente um mês, colhidos os dados operacionais desejados. Na 

determinação de cada parâmetro cinético foram escolhidos os dados relativos a 

essas características para que fossem traçadas retas que melhor se ajustaram aos 

gráficos. Com a equação de cada reta, estipularam-se os parâmetros cinéticos 

referentes ao efluente em questão. 

Mendes et al (1998) conclui que os valores dos parâmetros encontrados 

através da metodologia usada representam adequadamente sistemas permanentes 

em reatores contínuos. 

Gomes (2006) realizou sua pesquisa em efluentes provenientes de um 

curtume. O objetivo do trabalho era avaliar o sistema de lodo ativado como processo 

utilizado no controle do efluente e conhecer os parâmetros cinéticos. Para a 

conclusão dos objetivos, realizou experimentos em reatores em escala de bancada.  

Durante um mês coletou-se as características do efluente, como valor de 

DBO e SSV, e operacionais, como volume do reator e vazão afluente, e fez a 

linearização das equações que relacionam os parâmetros cinéticos com os valores 

das características conhecidas. Traçou as melhores retas que se ajustaram aos 

pontos e com as respectivas equações os parâmetros cinéticos foram obtidos. 

Gomes (2006) diz que os valores encontrados foram satisfatórios para o 

embasamento de novos projetos de dimensionamento de estação de tratamento de 

efluentes provenientes de curtumes. 

Estes trabalhos, aqui expostos, serviram como base de comparação para os 

resultados obtidos na etapa de dimensionamento do sistema de lodo ativado 

convencional. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. VISÃO GERAL 
 

No projeto de um sistema de tratamento biológico de lodo ativado os 

principais parâmetros a serem definidos são: k, a’, b’, Y e kd. (JORDÃO; PESSÔA, 

2009). Neste trabalho, estes parâmetros foram determinados através de dados 

experimentais e em seguida, calculadas algumas características operacionais de um 

projeto de lodo ativado: as dimensões do tanque de aeração, a quantidade de 

oxigênio fornecida ao sistema, a taxa específica de remoção de substrato, a idade 

do lodo, o tempo de detenção hidráulica, a relação alimento/microorganismo, a 

produção de lodo e a taxa de recirculação. 

 Para a determinação de tais propriedades foram utilizados os dados 

experimentais obtidos por Santos (1996) em uma unidade piloto de lodo ativado 

construída na ETE da Penha – RJ que se assemelha bastante à operação da 

estação em tempo real.  

  

3.2. ESTAÇÃO PILOTO 
 

No trabalho de Santos (1996) a estação piloto foi composta apenas por um 

sistema de lodo ativado convencional, um tanque de aeração, um decantador 

secundário e um sistema de recirculação de lodo. 

Inicialmente o afluente à ETE, constituído basicamente por esgotos 

domésticos sem contribuição significativa de efluentes industriais, foi caracterizado 

por análises realizadas no período de 27/07/1995 até 16/08/1995, e com o auxílio de 

dados históricos da ETE da Penha – RJ.  

Em seguida, o comportamento do lodo foi monitorado durante a operação de 

um tanque de aeração de 300 L em regime contínuo em um processo de mistura 

completa, no período de 18/08/1995 até 19/01/1996. 

Para a determinação dos parâmetros cinéticos a vazão do afluente foi variada 

durante as medições, ficando na faixa de 0,29 m3/d a 1,3 m3/d. Ensaios foram 

realizados em laboratório para a obtenção dos valores diários dos seguintes 

parâmetros físico-químicos: concentração da DBO5 afluente, concentração da DBO5 
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efluente da unidade, concentração de SSV no tanque de aeração e quantidade de 

oxigênio a ser utilizada.  

Estes dados, juntos com as vazões afluente e efluente ao sistema de lodo 

ativado, são apresentados na Tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1 Dados experimentais da estação piloto (Santos, 1996). 

Ensaio 
𝑄𝑄 

(L/s) 

𝑄𝑄′ 

(L/s) 
𝐶𝐶𝑜𝑜 

(mgDBO/L) 
𝐶𝐶𝑒𝑒 

(mgDBO/L) 
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 

(mgSSV/L) 

𝑑𝑑ℎ 
(d) 

𝑀𝑀𝐶𝐶2 
(mgO2/d) 

𝐴𝐴 𝑀𝑀⁄  
(d-1) 

25/10/1995 1296 1160 83,3 1,73 1480 0,231 290000 0,22 

26/10/1995 1296 1270 87,8 1,48 1900 0,231 240000 0,2 

27/10/1995 1296 1070 109 2,19 1572 0,231 300000 0,25 

01/11/1995 1008 910 54,9 2,2 1708 0,298 80000 0,1 

03/11/1995 1008 880 43,7 5,05 1578 0,298 280000 0,08 

08/11/1995 720 570 65,2 2,49 1564 0,417 230000 0,08 

09/11/1995 720 560 80,1 1,61 1590 0,417 250000 0,09 

10/11/1995 720 450 92,8 1,5 1644 0,417 210000 0,08 

16/11/1995 288 310 60,7 0,70 834 1,042 40000 0,08 

17/11/1995 288 600 54,9 1,36 796 1,042 60000 0,14 

29/11/1995 576 480 51,6 2,86 1478 0,521 70000 0,06 

01/12/1995 576 570 69,3 1,74 1856 0,521 90000 0,07 

04/12/1995 1152 1140 53,1 1,95 2050 0,260 240000 0,1 

06/12/1995 1152 930 35,7 2,26 1880 0,260 140000 0,06 

08/12/1995 1152 1280 81,7 1,94 1874 0,260 140000 0,19 

 

3.3. DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS 
 

Neste trabalho a metodologia seguida para a determinação dos parâmetros k, 

Y e kd e a’ e b’ foi proposta por Jordão e Pessôa (2009). Consiste na utilização das 

Equações 19, 29 e 36 que quando plotadas em gráficos apresentam relações 

lineares como curvas características. Com a equação de cada reta, obtém-se os 

parâmetros desejados. Os cálculos foram realizados com auxílio do software 

Microsoft Excel 2016. 

 Um estudo para determinar a qualidade dos dados obtidos foi realizado 

considerando o regime em estado estacionário. 
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3.3.1. DETERMINAÇÃO DE k 
 

Os valores da DBO efluente foram plotados no eixo das abscissas, enquanto 

no eixo das ordenadas foram as razões dadas por 𝑆𝑆𝑜𝑜−𝑆𝑆𝑒𝑒
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑑𝑑ℎ

. O coeficiente angular ou 

inclinação da reta obtida é o coeficiente k, pois essa relação é expressa pela 

Equação 19.  

 A Figura 3.1 apresenta um gráfico demonstrando a obtenção de k. A reta só 

passaria na origem dos eixos caso todo o substrato fosse removido no processo 

secundário. Caso contrário o valor obtido pela interseção da reta com o eixo das 

abscissas indica a quantidade de substrato não-biodegradável. 

 

 
Figura 3.1 Gráfico de obtenção de k. 

 

3.3.2. DETERMINAÇÃO DE Y E kd 
 

Por meio dos valores experimentais das vazões afluente e efluente foram 

obtidas as relações 1
𝜃𝜃𝑐𝑐

, plotadas no eixo das ordenadas. Os valores de 𝑆𝑆𝑜𝑜−𝑆𝑆𝑒𝑒
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑑𝑑ℎ

 foram 

plotados no eixo das abscissas. A Figura 3.2 apresenta o gráfico com esta relação. 
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Figura 3.2 Gráfico de obtenção de Y E kd. 

 

Conforme a Equação 29, a inclinação da reta indica o valor de Y, enquanto a 

interseção da reta com o eixo das ordenadas resulta no valor de -kd. 

 

3.3.3. DETERMINAÇÃO DE a’ E b’ 
 

Com os dados experimentais da quantidade de oxigênio diária foi possível 

determinar a relação 𝑅𝑅𝑟𝑟
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎

, plotada no eixo das ordenadas, e os valores de (𝑆𝑆0−𝑆𝑆𝑒𝑒)
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑑𝑑ℎ

, 

plotados no eixo das abscissas. A Figura 3.3 apresenta o gráfico obtido para esta 

relação, expressa pela Equação 36. 

 A inclinação da reta é o valor de a’, enquanto o valor de b’ é obtido pela 

interseção da reta com o eixo das ordenadas.  
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Figura 3.3 Gráfico de obtenção de a’ e b’. 

 

Após os parâmetros serem determinados, é realizado o dimensionamento do 

tanque de aeração. 

 

3.4. DIMENSIONAMENTO 
 

Com os valores dos coeficientes cinéticos do efluente determinados, iniciou-

se o dimensionamento de um sistema de lodo ativado com a capacidade de tratar 

uma vazão de 100L/s do mesmo efluente, escolha explicada no próximo Capítulo.  

Para o cálculo do volume do tanque de aeração em formato cilíndrico, adotou-

se o valor de 101 mgDBO/L para a concentração da DBO5 afluente, proveniente da 

etapa de caracterização.  

Também da etapa de caracterização foram adotados os valores de eficiência 

de remoção de DBO de 94,9% e a razão de SSV/SST no tanque de aeração de 

0,78. A NBR 1229:2011 recomenda para a concentração de sólidos suspensos totais 

no interior do tanque de aeração a faixa entre 1500 a 6000 mgSST/L. Assim foi 

estipulado o valor médio de 3500 mgSST/L para o interior do reator biológico.  

Com o valor do volume calculado e a altura fixada em 4 m, sugerida por 

Nuvolari et al. (2003), estimou-se a área superficial do tanque. Em seguida, 

utilizando o a altura de 4 m acrescida de uma folga de 0,5 m e da área superficial, 

calculou-se o volume total do reator. 
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Posteriormente foram calculadas as características de projeto: tempo de 

detenção hidráulica, taxa específica de remoção do substrato, produção final de 

lodo, idade do lodo, relação alimento/microorganismo e quantidade de oxigênio 

fornecida ao sistema, através das equações descritas no Capítulo 2. 

Por último foi definida a vazão de recirculação do lodo. Nuvolari et al. (2003) 

recomendam para a concentração de SSV no lodo recirculado a faixa de 5000 a 

10000 mgSSV/L. O valor médio estipulado para ser utilizado no projeto foi o de 7500 

mgSSV/L. 

O Capítulo 4 irá apresentar os resultados obtidos utilizando a metodologia 

descrita.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Em seu trabalho, Santos (1996) enfatiza que algumas alterações nos 

experimentos realizados foram significativas para os valores obtidos, como: 

problema nas bombas dosadoras de alimentação e reciclo do lodo, quebra de 

conexão na linha de sustentação dos difusores do tanque de aeração, retenção de 

lodo no fundo do decantador, obstruções nos equipamentos e contribuição pluvial 

em determinado período. 

A imprecisão dos dados devido às perturbações externas citadas influenciou 

na escolha de valores experimentais que mais se adequassem à metodologia 

aplicada. Foram selecionados pontos diferentes para o cálculo dos parâmetros a fim 

de se obter uma menor interferência dos imprevistos sucedidos com Santos (1996). 

Entre os dias 10 e 17 de novembro de 1995, houve a aplicação do sistema de 

aeração prolongada, o que tornou os ensaios impróprios para a realização deste 

trabalho sobre sistema de lodo ativado convencional. 

Partindo do pressuposto que o reator deve operar em regime estacionário, foi 

feito o balanço de massa do sistema para o cálculo da vazão de descarte do lodo. A 

Tabela 4.1 apresenta as vazões de descarte. 

 
Tabela 4.1 Vazões de descarte. 

Ensaio 
𝑄𝑄 

(L/s) 

𝑄𝑄′ 

(L/s) 

𝑄𝑄′′ 

(L/s) 
25/10/1995 1296 1160 136 
26/10/1995 1296 1270 26 
27/10/1995 1296 1070 226 
01/11/1995 1008 910 98 
03/11/1995 1008 880 128 
08/11/1995 720 570 150 
09/11/1995 720 560 160 
29/11/1995 576 480 96 
01/12/1995 576 570 6 
04/12/1995 1152 1140 12 
06/12/1995 1152 930 222 
08/12/1995 1152 1280 -128 

 

Observa-se que no dia 8 de dezembro de 1995 houve um acúmulo negativo 

no reator indicando que toda a operação ocorreu em regime transiente, devido às 
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perturbações externas. Portanto os valores da Tabela 4.1 não representam os 

valores da vazão de descarte em estado estacionário, porém podem ser 

considerados aproximações apropriadas, pois segundo Souza (2011), o lodo ativado 

se adequa a condições transientes, apesar de projetado para a operação em regime 

estacionário.  

Para a escolha dos ensaios a serem utilizados realizou-se um estudo sobre a 

qualidade dos dados obtidos experimentalmente. Os critérios utilizados foram 

medidas que se adequam ao sistema convencional, proximidade que a operação 

diária teve de um regime estacionário e obtenção de uma melhor correlação linear 

específica para cada gráfico. 

Seguindo estes critérios foram escolhidos dias diferentes para a obtenção de 

cada parâmetro. Este cenário não é o mais ideal, porém dentro do que foi 

estabelecido para este trabalho, a escolha de diferentes dias não influencia nos 

resultados obtidos. 

 

4.1. OBTENÇÃO DO PARÂMETRO 𝑘𝑘 
 

Para a obtenção de 𝑘𝑘, foram considerados os pontos que apresentaram uma 

relação A/M típica de sistema de lodo ativado convencional, entre 0,2 a 0,5 d-1. São 

mostrados na Tabela 4.2:  

 
Tabela 4.2 Resultados das análises da planta piloto. 

Ensaio 
𝑄𝑄 

(L/s) 
𝐶𝐶𝑜𝑜 

(mgDBO/L) 
𝐶𝐶𝑒𝑒 

(mgDBO/L) 
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 

(mgSSV/L) 

𝑑𝑑ℎ 
(d) 

𝐴𝐴 𝑀𝑀⁄  
(d-1) 

25/10/1995 1296 83,3 1,73 1480 0,231 0,22 
26/10/1995 1296 87,8 1,48 1900 0,231 0,2 
27/10/1995 1296 109 2,19 1572 0,231 0,25 

 

Organizando a Tabela 4.3, obtém-se os pontos que deverão ser plotados no 

gráfico para a obtenção de 𝑘𝑘. 
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Tabela 4.3 Resultados das análises da planta piloto. 

Ensaio 𝐶𝐶𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝑒𝑒  𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑑𝑑ℎ 
𝐶𝐶𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝑒𝑒
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑑𝑑ℎ

 

25/10/1995 82 342,59 0,238 
26/10/1995 86 439,81 0,196 
27/10/1995 107 363,89 0,294 

  

De acordo com a Equação 19, um gráfico com os pontos  𝐶𝐶𝑒𝑒 e 𝐶𝐶𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝑒𝑒 𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑑𝑑ℎ⁄   

deve apresentar uma relação linear. A Figura 4.1 mostra o gráfico plotado com os 

respectivos pontos, a reta formada e a equação da reta. 

 

 
Figura 4.1 Gráfico para determinação de k. 

 

Pela equação da reta obtida no gráfico, obteve-se o coeficiente angular, 

correspondente ao valor de 𝑘𝑘. Portanto 

 

𝑘𝑘 = 0,1349 L/mg.d 

 

De acordo com a faixa de valores propostas por Souza (2011), 0,0375 à 1,32, 

o valor encontrado neste trabalho é típico para sistemas de lodo ativado. 

Conforme a metodologia apresentada, o gráfico indica que há uma 

quantidade de substrato não-biodegradável. 

y = 0,1349x - 0,0003
R² = 0,9922

0,170

0,210

0,250

0,290

0,330

1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4

So - Se
Xav . t
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𝐶𝐶𝑛𝑛 = 0,0022 mgDBO/L 

  

A quantidade de sólidos não biodegradáveis representa aproximadamente 

0,12% da quantidade de sólidos biodegradáveis. Essa grande diferença favorece o 

uso do sistema de lodo ativado, pois são os sólidos biodegradáveis que influenciam 

nos cálculos do processo. 

 

4.2. OBTENÇÃO DE 𝑌𝑌 E 𝑘𝑘𝑑𝑑 
 

Para a obtenção de 𝑌𝑌 e 𝑘𝑘𝑑𝑑 foi usada a Equação 29, que relaciona a idade do 

lodo com esses parâmetros. Como Santos (1996) não realizou medidas de idade do 

lodo, foram calculados valores para essa característica através da Equação 28, uma 

vez que o descarte do lodo é feito diretamente do tanque de aeração.  

A escolha dos dados experimentais considerou os pontos balizados em um 

regime estacionário, quando houve menor descarte de lodo e maior equilíbrio entre a 

massa microbiana no reator e o descarte do lodo.  

Os pontos usados nessa metodologia são apresentados na Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.4 Pontos para obtenção de Y e kd. 

Ensaio 
𝑄𝑄 

(L/s) 

𝐶𝐶𝑜𝑜 
(mgDBO/L) 

𝐶𝐶𝑒𝑒 
(mgDBO/L) 

𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 
(mgSSV/L) 

𝑑𝑑ℎ 
(d) 

𝑄𝑄′ 
(L/s) 

26/10/1995 1296 87,8 1,48 1900 0,231 1270 
01/12/1995 576 69,3 1,74 1856 0,521 570 
04/12/1995 1152 53,1 1,95 2050 0,260 1140 

 

Organizando os pontos e adequando-os à Equação 29, obteve-se a Tabela 

4.5. 

 
Tabela 4.5 Pontos para obtenção de Y e Kd. 

Ensaio 
𝐶𝐶𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝑒𝑒
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑑𝑑ℎ

 𝑄𝑄′′ 
1
𝜃𝜃𝑐𝑐

 

26/10/1995 0,196 26 0,087 
01/12/1995 0,06989 6 0,020 
04/12/1995 0,095813 12 0,040 
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Com os pontos selecionados plotou-se o gráfico mostrado na Figura 4.2 que 

apresenta a reta cuja coeficiente angular é o valor de 𝑌𝑌 e a interseção da ordenada é 

o valor de −𝑘𝑘𝑑𝑑. 

 

 
Figura 4.2 Gráfico para obtenção de Y e kd. 

 

Pela equação da reta verifica-se que: 

𝑌𝑌 = 0,509 

𝑘𝑘𝑑𝑑 = 0,0126 𝑘𝑘−1 

 

 Comparando com os dados fornecidos pela literatura e mostrados na Tabela 

2.7, observou-se que o valor do coeficiente de produção celular encontrado é 

tipicamente de lodo ativado. Enquanto o valor da taxa de respiração endógena é 

inferior aos valores típicos, o que indica um decaimento menor que o usual da 

concentração microbiana no tanque de aeração devido à respiração endógena.  

    
4.3. OBTENÇÃO DE a’ E b’ 

 

Os pontos selecionados para a obtenção dos parâmetros associados a taxa 

de consumo de O2 foram selecionados de acordo com o melhor ajuste linear dos 

y = 0,5099x - 0,0126
R² = 0,9898

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080
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pontos que se aproximam do estado estacionário. Os dados são apresentados da 

Tabela 4.6. 

 
Tabela 4.6 Dados obtenção a' e b'. 

Ensaio 
𝑄𝑄 

(L/s) 

𝐶𝐶𝑜𝑜 
(mgDBO/L) 

𝐶𝐶𝑒𝑒 
(mgDBO/L) 

𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 
(mgSSV/L) 

𝑑𝑑ℎ 
(d) 

𝑀𝑀𝐶𝐶2 

(mgO2/d) 

29/11/1995 576 51,6 2,86 1478 0,521 70000 
01/12/1995 576 69,3 1,74 1856 0,521 90000 
08/12/1995 1152 81,7 1,94 1874 0,260 140000 

 

Organizando os dados, obtém-se a Tabela 4.7. 

 
Tabela 4.7 Pontos a' e b'. 

Ensaio 
𝐶𝐶𝑜𝑜 − 𝐶𝐶𝑒𝑒
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎. 𝑑𝑑ℎ

 
𝑅𝑅𝑟𝑟
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎

 

29/11/1995 0,063 0,158 
01/12/1995 0,070 0,162 
08/12/1995 0,163 0,249 

 

De acordo com a Equação 34 um gráfico plotado com os pontos 𝑆𝑆𝑜𝑜−𝑆𝑆𝑒𝑒
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎.𝑑𝑑ℎ

 e 𝑅𝑅𝑟𝑟
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎

 

resulta em uma relação linear cuja inclinação é a medida de 𝑚𝑚′ e a interseção da 

ordenada fornece 𝑏𝑏′. A Figura 4.3 apresenta o gráfico, a reta e a equação da reta. 

 

 
Figura 4.3 Gráfico para determinação a' e b'. 

y = 0,9207x + 0,0985
R² = 0,9995
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 Portanto os valores de 𝑚𝑚′ e 𝑏𝑏′ obtidos foram: 

 

𝑚𝑚′ = 0,9207 

𝑏𝑏′ =  0,0985 d-1 

 

Os valores obtidos se diferenciam dos valores estabelecido por Jordão e 

Pessôa (2009), mas para melhor análise deve-se calcular a quantidade de oxigênio 

consumida pelo sistema utilizando a’ e b’ encontrados, como será mostrado adiante. 

Com os valores dos parâmetros estabelecidos para o efluente em análise, o 

dimensionamento do sistema de lodo ativado torna-se viável. 

 

4.4. DIMENSIONAMENTO DO REATOR 
  

 Estabelecidos os parâmetros para o efluente em análise, o dimensionamento 

do sistema de lodo ativado torna-se viável. A NBR 12209:2011 recomenda que para 

vazões de entrada na ETE maiores que 100 L/s devem ser usados dois ou mais 

reatores em paralelo. Portanto os cálculos foram realizados adotando uma vazão de 

100 L/s ou 8640000 L/d. 

Com um valor de DBO5 afluente igual a 101 mgDBO5/L, quantidade abaixo 

dos valores apresentados na Tabela 2.2 explicada devido a interações pluviais 

provocadas na rede de abastecimento na ETE e diluição do esgoto, e uma eficiência 

de remoção igual a 94,9%, a quantidade de DBO5 no efluente deste sistema de lodo 

ativado será: 

 

𝐶𝐶𝑒𝑒 = 101 (mgDBO5
𝐿𝐿

) . 0,949 

𝐶𝐶𝑒𝑒 = 5,15 mgDBO5/L 

 

 Pela NBR 1229:2011 a quantidade de SST presentes dentro do tanque de 

aeração de mistura completa compreende a faixa de 1500 a 6000 mgSST/L. Para 

este trabalho o valor de SST no interior do tanque de aeração adotado foi 

considerado uma média dos valores estabelecidos pela Norma Brasileira. 

  

𝑋𝑋𝑎𝑎 = 3500 mgSST/L 
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 Santos (1996) estabeleceu em seus experimentos para o reator de mistura 

completa a relação SSV/SST = 0,78. Essa relação também pode ser escrita como 

𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑋𝑋𝑎𝑎⁄ . Portanto: 

𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 =  3500 (
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚

𝐿𝐿
).0,78 

𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎 = 2730 mgSSV/L 

 

 Com os valores conhecidos da vazão afluente na ETE, quantidade de DBO na 

entrada e na saída, quantidade de SSV no interior do tanque de aeração e os 

parâmetros cinéticos, o cálculo do volume do reator pode ser avaliado através do 

rearranjo da Equação 21, uma vez que a quantidade de sólidos não biodegradáveis 

pode ser considerada desprezível, com th = V/Q: 

 

𝑉𝑉 =
8640000 �𝐿𝐿

𝑑𝑑
� . (101 − 5,15) (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚O5

𝐿𝐿
)

2730 �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚
𝐿𝐿

� . 0,1349 � 𝐿𝐿
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚.𝑑𝑑

� . 5,15 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚O5
𝐿𝐿

)
  

𝑉𝑉 = 436551,20 𝐿𝐿 

𝑉𝑉 = 436,55 𝑚𝑚3 

 

 O volume apresentou valores inferiores aos calculados por Nuvolari et al. 

(2003), o que pode ser explicado pela baixa quantidade de substrato alimentada ao 

sistema. Com o volume do reator conhecido, o tempo detenção hidráulico e a taxa 

específica de utilização do substrato ficam, respectivamente: 

 

𝑑𝑑ℎ =
436551,20 (𝐿𝐿)
8640000 (𝐿𝐿

𝑑𝑑
)

 

𝑑𝑑ℎ = 0,050 𝑘𝑘 

𝑑𝑑ℎ = 73 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

 

 O tempo de detenção hidráulico encontrado está abaixo dos valores médios 

encontrados por Nuvolari et al. (2003), porém ao realizar-se os cálculos para a 

obtenção da taxa de consumo de substrato, através das Equações 13 e 18, é 

possível saber se o valor obedece a NBR 12209:2011.  
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𝑈𝑈 =
(101 − 5,15) �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚O5

𝐿𝐿
�

2730 �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚
𝐿𝐿

� . 0,051(𝑘𝑘)
 

𝑈𝑈 = 0,69 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶5
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉

.𝑘𝑘−1 

 

 Verifica-se que 𝑑𝑑ℎ > 60 min e U > 0,15 (d-1), portanto dentro da faixa 

estabelecida pela norma. 

 O volume calculado anteriormente representa o volume útil do tanque de 

aeração, ou seja, o volume que será aerado. Com uma altura fixada em 4 m, a área 

superficial pode ser calculada através da Equação 37: 

 

𝐴𝐴𝑠𝑠 =  
436,55(𝑚𝑚3)

4 (𝑚𝑚)
 

𝐴𝐴𝑠𝑠 = 109,14 𝑚𝑚2 

 

 A área superficial também apresentou valores inferiores aos valores 

encontrados por outros autores em seus trabalhos, como Jordão e Pessôa (2009) e 

Nuvolari et al. (2003), pelos mesmos motivos citados anteriormente para o volume.  

O volume total pode ser calculado utilizando uma altura total de 4,5 m, que 

tem uma folga de 0,5 m por motivos de segurança operacionais, através da Equação 

38. 

 

𝑉𝑉𝑑𝑑 = 109,40(𝑚𝑚2) . 4,5 (𝑚𝑚) 

𝑉𝑉𝑑𝑑 = 491,12 𝑚𝑚3 

  

A velocidade de escoamento superficial foi calculada através da Equação 39. 

 

𝑞𝑞𝑠𝑠 =
8640

109,14
 
(𝑚𝑚

3

𝑑𝑑
)

(𝑚𝑚2)
 

𝑞𝑞𝑠𝑠 = 79,16 
𝑚𝑚3

𝑚𝑚2.𝑘𝑘
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Com os valores de 𝑌𝑌 e 𝑘𝑘𝑑𝑑 calcula-se a produção de lodo total a ser 

descartada em um dia através da Equação 32:   

∆𝑋𝑋 = 0,509 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚O5

� . (101 − 5,15) �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚O5

𝐿𝐿 � . 8640000 �
𝐿𝐿
𝑘𝑘�

− 0,0126 (𝑘𝑘−1). 2730 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉

𝐿𝐿 � . 436551,20 (𝐿𝐿) 

∆𝑋𝑋 = 406504410,20 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉/𝑘𝑘 

∆𝑋𝑋 = 406,50𝑘𝑘𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉/𝑘𝑘 

 

Realizando a retirada do lodo produzido diretamente do tanque de aeração 

como foi feito por Santos (1996) na planta piloto, é possível calcular a vazão do lodo 

em excesso, usando a concentração de SSV no tanque de aeração através da 

Equação 28: 

 

𝑄𝑄′′ =  
∆𝑋𝑋
𝑋𝑋𝑎𝑎𝑎𝑎

=
406504410,20 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚

𝑑𝑑
)

2730 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚
𝐿𝐿

)
 

𝑄𝑄′′ =  148902,94 
𝐿𝐿
𝑘𝑘

 

𝑄𝑄′′ = 148,90 
𝑚𝑚3

𝑘𝑘
 

 

Considerando o sistema em estado estacionário efetuou-se o balanço de 

massa global para definir a vazão de líquido clarificado do sistema. 

 

𝑄𝑄′ = (8640 − 148,9) (
𝑚𝑚3

𝑘𝑘
) 

𝑄𝑄′ = 8491,1 
𝑚𝑚3

𝑘𝑘
 

 

A idade do lodo pode ser determinada pela Equação 29 utilizando os valores 

de Y e kd encontrados anteriormente: 

 

1
𝜃𝜃𝑐𝑐

=
0,509. (101 − 5,15)(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚O5

𝐿𝐿
)

2730 �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚
𝐿𝐿

� . 0,050 (𝑘𝑘)
− 0,0126 (𝑘𝑘−1)  
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𝜃𝜃𝑐𝑐 = 3 𝑘𝑘 

 A idade do lodo está dentro da faixa recomendada pela NBR 12209:2011, e 

de acordo com a Tabela 2.6 se enquadra como lodo ativado convencional. A idade 

menor do que 4 dias, no caso desse trabalho, pode indicar uma formação de flocos 

que não são muito bons para a sedimentação, corroborando a retirada do lodo em 

excesso no tanque de aeração. Como o valor da idade do lodo depende de 

parâmetros experimentais, os problemas ocorridos durante os experimentos de 

Santos (1996) podem justificar a formação desse tipo de lodo. 

 A partir da concentração de SSV no fundo do decantador secundário 

estipulada na metodologia foi possível calcular a razão e consequentemente a vazão 

de recirculação do lodo através das Equações 23 e 24, respectivamente: 

 

𝑚𝑚 =
2730 �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚

𝐿𝐿
�

7500 �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚
𝐿𝐿

� − 2730 �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚
𝐿𝐿

�
 

𝑚𝑚 = 0,57 

𝑄𝑄𝑟𝑟 = 0,57.8640000 
𝐿𝐿
𝑘𝑘

 

𝑄𝑄𝑟𝑟 = 4944905,66 
𝐿𝐿
𝑘𝑘

 

𝑄𝑄𝑟𝑟 = 494,50 
𝑚𝑚3

𝑘𝑘
 

 

 

Outra característica importante para o dimensionamento do reator possível de 

ser calculada com a obtenção dos parâmetros cinéticos é a relação 𝐴𝐴
𝑀𝑀

 a partir da 

Equação 25: 

 

𝐴𝐴
𝑀𝑀

=
(101)(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚O5

𝐿𝐿
)

2730 �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚
𝐿𝐿

� . 0,050(𝑘𝑘)
 

𝐴𝐴
𝑀𝑀

= 0,74 𝑘𝑘−1 
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 O valor da relação 𝐴𝐴
𝑀𝑀

 está dentro da faixa estabelecida pela norma, para 𝑈𝑈 >

0,15 (𝑘𝑘−1) 𝐴𝐴
𝑀𝑀

 deve estar entre a faixa 0,07 a 1,1 (d-1), porém apresenta valores para 

sistemas de alta taxa. Como o tempo de detenção hidráulico para o sistema 

apresenta um valor muito baixo, mesmo com uma quantidade de substrato inferior 

aos valores estabelecidos na Tabela 2.2, a relação 𝐴𝐴
𝑀𝑀

 será superior aos valores 

apresentados na Tabela 2.5 para sistema de lodo ativado convencional. 

 Por fim, a quantidade de oxigênio que dever ser fornecida para esse sistema 

foi dada pela Equação 34: 

 

𝑀𝑀𝐶𝐶2 = 0,9207. (101 − 5,15) �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚O5

𝐿𝐿 � . 8640000 �
𝐿𝐿
𝑘𝑘�

+ 0,0985 (𝑘𝑘−1). 2730 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉

𝐿𝐿 � . 437613,71(𝐿𝐿) 

𝑀𝑀𝐶𝐶2 = 880,15 
𝑘𝑘𝑚𝑚
𝑘𝑘

 

 

 De acordo coma NBR 12209:2011, para sistemas de lodo ativado com 𝑈𝑈 >

0,15 (𝑘𝑘−1), a quantidade de oxigênio fornecida ao reator deverá ser 1,5 vezes mais 

alta do que a carga de DBO5 aplicada. Portanto: 

 

𝑀𝑀𝐶𝐶2 = 1,5 . 101 �
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿
� . 8640000 (𝐿𝐿) 

𝑀𝑀𝐶𝐶2 = 1308,96 
𝑘𝑘𝑚𝑚
𝑘𝑘

 

 

 Como o valor calculado pela recomendação da norma é maior do que o 

calculado com a’ e b’, admitiu-se que esses parâmetros apresentam valores 

adequados ao sistema, porém a maior massa de O2 deverá ser considerada para a 

escolha do aerador. E a taxa de consumo de O2, calculada pela Equação 35: 

 

𝑅𝑅𝑟𝑟 =
1308,96

436551,20
 
(𝑘𝑘𝑚𝑚𝐶𝐶2/𝑘𝑘)

(𝐿𝐿)
 

𝑅𝑅𝑟𝑟 = 0,003 
𝑘𝑘𝑚𝑚𝐶𝐶2
𝑘𝑘. 𝐿𝐿
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 Após o cálculo do dimensionamento foi feito o esquema do sistema de lodo 

ativado para a ETE estudada, apresentado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Dimensionamento final do sistema de lodo ativado. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Considerando os resultados obtidos o objetivo deste trabalho foi alcançado. 

Dimensionou-se uma planta de lodo ativado, através de coeficientes cinéticos 

obtidos experimentalmente, que apresentou parâmetros operacionais de acordo com 

os encontrados na literatura e normas. Analisando os valores finais observou-se que 

a planta se comporta como um sistema de lodo ativado convencional. 

Assim, a metodologia proposta por Jordão e Pessôa (2009) aplicada neste 

estudo, diante das considerações, foi validada podendo ser utilizada para o 

dimensionamento de lodos ativados tanto em sistemas estacionários, quanto 

transientes. Comprovando a flexibilidade do processo de lodo ativado e o motivo 

pelo qual vem sendo o tratamento secundário mais empregado atualmente. 

Os valores obtidos fora dessa classificação podem ser explicados pelos 

dados experimentais de Santos (1996) que muitas vezes apresentaram imprecisões. 

Em se tratando de uma planta piloto construída em uma ETE real com um efluente 

proveniente de esgotos domésticos, os dados medidos estavam sujeitos a variações 

que submeteram o sistema ao estado transiente, fugindo da idealidade do regime 

estacionário. 

Para a melhor avaliação dos pontos utilizados e suas aplicações nos cálculos 

dos parâmetros cinéticos, sugere-se realizar criteriosa análise estatística e estudo 

aprofundado sobre as variações que as perturbações externas causam nos valores 

medidos. 

Outra sugestão seria a de realizar novos experimentos de maneira mais 

controlada para garantir a estacionariedade do sistema, resultando em dados mais 

estáveis e confiáveis. 

 Portanto, o trabalho foi bem-sucedido. Apesar das inconsistências dos dados 

experimentais e dentro das premissas estabelecidas, um sistema de lodo ativado 

convencional foi dimensionado de forma satisfatória, aplicando a metodologia de 

maneira eficaz. 

  

.   
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