
Sistema de Lodos Ativados



Apresentamos nesse e-book de maneira simples e
clara os principais parâmetros de controle de grande
importância para manter o seu Sistema de Lodos
Ativados com qualidade e eficiência, apresentando
sua definição, importância e valores de referência
para manter seu sistema equilibrado.

PARÂMETROS DE CONTROLE



RESÍDUOS SEDIMENTÁVEIS - RS
Definição
É o volume de lodo  que se sedimenta
em uma hora, medido geralmente em cone
Imhoff, do liquor do tanque de aeração.
Unidade: ml/L.

Para que serve / Qual a importância
Através da medição do RS em Cone ImhoAtravés da medição do RS em Cone Imhoff
podemos calcular o IVL (juntamente com o STTA, definido a 
seguir). Sua medição deve ser diária. O ideal é que este
parâmetro seja analisado em paralelo com a Análise do IVL, o que 
garantirá uma interpretação mais acertiva do sistema de lodos 
ativados.

Valor de referência - RS: 300 a 500 ml/l.



Definição
É a relação entre a quantidade de oxigênio propiciada pelo
sistema de aeração e a carga orgânica de entrada no tanque de 
aeração.
Unidade: kg O2/kg DBO.

TAXA DE OXIDAÇÃO - TO



TAXA DE OXIDAÇÃO - TO
Para que serve / Qual a Importância
A quantidade de oxigênio deve satisfazer a respiração endógena 
dos microrganismos. Uma oxigenação muito alta o seu processo 
está desperdiçando energia. Já com uma taxa baixa, falta oxigênio 
para os microrganismo proliferarem e alcançarem seu melhor
desempenho.

VValor de referência
TO: 1,0 a 2,2 kg O2/kg DBO.



RELAÇÃO FOOD/MICROORGANISM – F/M
Definição
A Relação Alimento/Microrganismo, indica a proporção entre a 
Carga Orgânica alimentada no tanque de aeração e a massa de
microrganismos presentes no mesmo.
Unidade: kg DBO/d. kg SSTA.



RELAÇÃO FOOD/MICROORGANISM – F/M
Para que serve / Qual a importância
Acima do valor padrão, os microrganismos não conseguem oxidar Acima do valor padrão, os microrganismos não conseguem oxidar 
toda a matéria orgânica e alcançar a eficiência do processo. Se o 
a relação estiver abaixo do valor de referência, o sistema não tem 
alimento o suficiente para manter os microrganismos, diminuindo 
sua quantidade e dificultando a recuperação do sistema caso a 
quantitade de carga orgânica aumente.

Valor de referência 
F/M: 0,07 a 0,45 kg DBO/d. kg SSF/M: 0,07 a 0,45 kg DBO/d. kg SSTA.



SÓLIDOS SUSPENSOS NO TANQUE
DE AERAÇÃO - SSTA
Definição
É a concentração de sólidos suspensos totais presentes no
efluente, englobando materiais orgânicos e inorgânicos.
Unidade: g/l.

Para que serve / Qual a importância 
Parâmetro de suma importância para cálculos importantes como Parâmetro de suma importância para cálculos importantes como 
Idade de Lodo e IVL. A sugestão de controle é diária.

Valor de referência
SSTA: 1,5 a 4,0 g/l.



SÓLIDOS SUSPENSOS NO RETORNO
DE LODO – SSRL
Definição 
Unidade: g/l.

Para que serve / Qual a importância
O Retorno de lodo tem como objetivo manter uma concentração
adequada de sólidos no reator e uma idade de lodo maior que o 
tempo de detenção hidráulica. Tem a função fundamental de
promover o crescimento e desenvolvimento dos microrganismos promover o crescimento e desenvolvimento dos microrganismos 
presentes no tanque aeração.

Valor de referência
SSRL: 4,0 a 8,0 g/l.



OXIGÊNIO DISSOLVIDO – OD
Definição 
Quantidade de Oxigênio Dissolvido no efluente, é normalmente
coletado no Tanque de Aeração.
Unidade: mg/l.

Para que serve / Qual a importância
AA concentração adequada de OD no tanque de aeração proporciona 
uma boa atividade dos microrganismos. A baixa aeração reduz as 
atividades dos microrganismos
nitrificantes e reduzindo eficiência
do processo, enquanto uma alta
aeração pode quebrar os flocos de
SSTA, piorando a decantação.

VValor de referência
OD: 1,5 a 2,5 mg/l.



IDADE DE LODO – IL
Definição
Representa o tempo médio que uma partícula de lodo permanece 
no sistema, e por sua vez os organismos presentes no sistema.
Unidade: dias.

Pode ser estimada grosseiramente dividindo-se a quantidade de Pode ser estimada grosseiramente dividindo-se a quantidade de 
lodo (seco) contida no tanque de aeração pela quantidade diária 
de lodo (seco) retirada do sistema como lodo em excesso.

Para que serve / Qual a importância 
Para manter o máximo de eficiência do processo, deve-se manter 
os microrganismos com uma idade na qual o seu metabolismo 
esteja no máximo de sua capacidade.

VValor de referência
IL: entre 10 e 30 dias.



ÍNDICE VOLUMÉTRICO DE LODO – IVL
Definição
Representa o volume em ml ocupado por um grama de sólidos em 
suspensão (seco), sendo obtido pela divisão do valor de RS (ml/l) 
pelo de SSTA (g/l), e é expresso em ml/g. O IVL indica
qualitativamente os padrões de sedimentabilidade do lodo.
Unidade: ml/g.

PPara que serve / Qual a importância
O IVL mostra o quão eficiente está a sedimentação do seu
sistema, e por sua vez como está a qualidade do seu sistema de 
tratamento, sendo um dos parâmetros mais importantes de serem 
monitorados.



ÍNDICE VOLUMÉTRICO DE LODO – IVL
Valores de referência

abaixo de 90 ml/g
excelente sedimentabilidade

entre 90 e 150 ml/g
boa sedimentabilidade

acima de 150 ml/g
más condições demás condições de
sedimentação



TEMPERATURA – T & pH
Definição
T – Temperatura.
Unidade: ºC -  Grau de calor ou de
frio do ambiente. 
pH – representação da escala na qual
uma solução é neutra, ácida ou básica.



TEMPERATURA – T & PH – PH
Para que serve / Qual a importância
A temperatura altera metabolismo microbiano, no qual
temperaturas baixas podem causa a inatividade dos mesmos, e 
temperaturas altas podem causa a morte dos microrganismos. 
O pH por sua vez tem grande influência no tipo de microrganismo 
que irá crescer no lodo ativado. Além de valores fora da
referência podem causar a morte dos microrganismos,referência podem causar a morte dos microrganismos,
comprometendo a eficiência do seu processo.

Valores de referência
pH – Entre 6,5 a 8,5.
Temperatura < 40 oC.



A PACHA
Nosso propósito é melhorar o uso da água pelo ser humano. E a 
melhor maneira é desenvolver e aprimorar a gestão hídrica nas 
empresas,  onde conseguimos atingir um universo maior de
pessoas.

Nossas especialidades englobam melhorias nos processos de
tratamento, redução do uso da água e tratamento de efluentes.
Estamos prontos para apresentar as melhores ferramentas, Estamos prontos para apresentar as melhores ferramentas, 
serviços especializados, insumos e equipamentos que farão com 
que você atinja seus objetivos e melhore sua gestão hídrica.

(11) 4331-1616 / (11) 98729-0644
parceria@pachaambiental.com.br



NOSSOS SERVIÇOS NOSSOS CURSOS
» Redução de Consumo de água 
  e Projetos de Produção mais 
  Limpa;
» Terceirização Operacional de 
  Estação de Tratamento de
  Efluente;
»» Retrofit de ETEs e Projetos de 
  redução de custos em ETEs.

» Princípios do tratamento de 
  efluente e controle
  operacional;
» Monitoramento Técnico e
  controle de estação de
  tratamento de efluente;
»» Indicadores e Gestão de ETE 
  para técnicos e não técnicos;
» Produção mais limpa em
  processos produtivos.




