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RESUMO 

O presente trabalho, intitulado "Valos de Oxidação Aplicados a Esg.2_ 
tos Domesticas", tendo como suporte principal uma pesquisa bibliográfica, 
apresenta uma discussão da teoria deste tipo de tratamento, a saber: o processo 
biológico, a aeração e critérios de projeto. Na parte prãtica e apresentado um 
dimensionamento, são feitas considerações sobre a. execução e custo do sistema, 
bem como descritos e analisados problemas de operação e manutenção. 

ABSTRACT 

The present paper, ca1led "Oxidation Ditches Appli;;d to the 
treatment of Domestic Sewage", primarily supported by a bibl iographical research, 
presents a discussion of the theory of this type of treatment such as: the 
biological process, aeration and design criteria. In the pratical section a case· 
study is discussed and some comments upon the implementation and cost of the 
system have been made. In addition, some problems on operation and maintenance 
have been described and analysed. 



l. HISTORICO 

A necessidade fundamental do controle da poluição das ãguas em to 

do mundo, ocasionou inúmeras pesquisas destinadas ao estabelecimento de proce~ 

sos biológicos, para o tratamento de ãguas residuãrias. 
Esta incessante procura de uma nova técnica de depuração biológica 

deveu-s~ também ao fato de que os processos convencionais utilizados,o dos fil 

tros biológicos e o dos lodos ativados, não apresentavam simplificaçoes no pr.Q_ 

cesso e operaçao, a medida que o tamanho das instalações diminuía, tornando, 

portanto o custo das mesmas, frequentemente proibitivo para pequenas fontes PQ. 

lu·idoras. 
O Instituto de Pesquisas de Engenharia e Saúde Publica (TNO) e o 

Instituto Governamental de Tratamento de Esgotos (RIZZA) na Holanda, realiza 

ram extensos estudos em pequenas estações de tratamento de esgotos, para a OQ 
tenção de um processo econômico e eficiente, compativel com a qualidade desej~ 

da nos corpos receptores. Por essa razão foi selecionado o processo lodos ati 

vados, pois os demais, como fossas sépticas, tanques Imhoff ou mesmo os fil 
tros biológicos, não garantiam o grau de depuração exigido. 

O Engenheiro Aale Pasveer, estudando o fenômeno de auto-depuração 

que ocorre nos rios não encachoeirados, com velocidades inferiores a 50cm/s, ve 

rificou que o tempo de recuperação das ãguas após o recebimento da carga PQ. 
luidora estava compreendido entre 2 e 3 dias. 

Fundamentado em que os processos biológicos de tratamento nada 

mais sao que cópias de auto-depuração feitas pela natureza, de umâ maneira con 

centrada e acelerada, criou um tanque em circuito fechado, no qual o liquido 

residuãrio era impulsionado e aerado através de um dispositivo previamente s~ 

lecionado, a escova Kessener. Em pesquisas de transferência de ?xigênio ã ma~ 
sa liquida, em função de parâmetros como profundidade de imersão e velocidade 

de rotação, desenvolveu um rotor de aeração anãlogo as escovas Kessener, po~ 

suindo no entanto palhetas rigidas~ que garantiam uma maior eficiênciu rto for 
necimento de oxigênio. 

No rio artificial de Pasveer, que ele chamou de "oxidatiesloot", e 

qlie no Brasil teve a denominação de "valo de oxidação", os fenômenos de auto-d~ 

puração são causados pelo contato intimo entre o esgoto bruto, oxigênio dissol 
vida e a 'massa biológica mantida em suspensão, fazendo assim uma correspondê!!_ 

cia com o processo lodos ativados, sendo sua eficiência ligada a quantidade de 
matéria orgânica metabolizada por unidade de volume na unidade de tempo, valor 
este comumente expresso em kg DBO/m 3

• dia. 
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Em 1956, Pasveer construiu o primeiro valo de oxidação na Holanda, 

em um distrito residencial, da municipalidade de Voorschoten com 300 habitan 
tes, e em 1957, Dr. Josef Muskat construiu em Nittenau, o primeiro valo de oxi 

dação ..:llemão. Estas duas instalações, forneceram os dados para o dt111ensioname.!:!_ 

to da maioria dos valos europeus. 

Em 1959, no Brasil surgiu a primeira referência sobre Valos, atra 

ves do EngQ Max Lothar no V Seminãrio de Professores de Matérias Relacionadas 
com Engenharia Sanitãria. 

Em 1961, foi construido o primeiro valo de oxidação brasileiro, prQ 

jeto do EngQ Constantino Arruda Pessoa sob a orientação do EngQMax Lothar Hess. 

Em 1962, havia mais de 100 dessas instalações em funcionamento na 
Alemanha e Holanda. 

~ 

Em março de 1963, uma planta piloto foi posta em operaçao no Cana 
dã. Em setembro do mesmo ano, uma estação em escala real foi posta em serviço 

no Vilarejo Montrose B.C. e em novembro no Vilarejo de Williams Lake, B.C. 

Em setembro de 1964, entrou em operaçao o primeiro valo de oxida 

çao norte-americano com com capacidade para 4.300 habitantes na cidade de 

G1enwood, Min, e em 1966 jã se anunciava a construção do valo de oxidação da 
cidade de Walsenburg, Colo. 

O processo era de tal simplicidade, que a sua aceitação se difu.!:!_ 

diu rapidamente, pois em 1964 jã existia no Estado de São Paulo, 13 instalações 
para tratamento de despejos de fecularia de mandioca. Atualmente e~tima-se em 

todo.mundo cerca de 3.000 valos de oxidação utilizados em tratamento de desp~ 
jos domésticos e industriais. 

Bons resultados foram obtidos dessas estações, produzindo reduções 
de até 98% de DBO, com um minimo de supervisão. 

O valo de oxidação pode ser definido como um processo de depuração 
biológica chamado de lodos ativados modificado. Mais precisamente, ele estã e.!:!_ 

quadrado dentro do grupo de tratamento de mistura comp~ta com aeraçao prolo.!:!_ 
gada. 
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2. OBJETIVO 

O presente trabalho terá como finalidade principal a ordenação de 

dados e informações, baseado em uma pesquisa bib1iogrãfica sobre valo de oxida 

ção aplicado para tratamento de esgotos domésticos. 

Constará inicialmente de uma descrição do processo te6rico abran 

gendo o fenômeno biol6gico com suas teorias sobre floculação e um estudo da 

parte ce~tral do sistema, a aeração. Neste ultimo, serão apresentadas suas fi 

nalidades, recomendações práticas e mêtodo de determinação da taxa de transfe 

rência de oxigênio ou eficiência, acompanhado de um trabalho feito com dois ti 

pos de rotores mais comumente usados no Brasil, o tipo Hess e o Penha, em que 

o autor participou junto com três colegas da CETESB em São Paulo, 1973. Tam 
bêm serã apresentado neste capitulo um exemplo de determinação dos parâmetros 

ll e B, que relacionam o coeficiente de transferência de oxigênio entre a agua 
limpa e um determinado tipo de despejo. 

Em seguida será apresentado um projeto com seus cálculos e alguns 
detalhes executivos, recomendações na execução da obra, custos e relatos resu 

midos sobre problemas de operação e manutenção obtidos de bibliografia especi~ 

lizada e de alguns dados da operação e manutenção do valo de oxidaçao do Par 
que Tabapuã, em Caucaia Ceará. 

Finalmente. serã apresentado, um item com conclusoes e sugestóes g~ 
rais sobre os diversos problemas inerentes ao projeto, construção, operaçao e 
manutenção de um valo de oxidação. 
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Q tratamento de esgotos, consiste principalmente na oxidação de mo 

lêcula3 orgânicas complexas, transformando-as em compostos simples tais como 

sais minerais e gâs carbônico. Esta oxidação poderia ser realizada atraves de 

uma incineração. No entanto, como o esgoto e formado na sua quase total idade 

por ãg:Ja (99,9%), seria necessário uma grande quantidade de calor, tornando o 

processo anti-econômico. Na pratica esta transformação ê feita atraves de rea 

ções enzimâticas promovidas por microrganismos que se desenvolvem e se multi 

plicam nos esgotos ricos em matêria orgânica, substâncias essas que lhe servem 

de alimento. (7) 
Os tratamentos biológicos nada mais são que cõpias das auto-depur~ 

çoes feitas pela natureza, nos rios, lagos e represas, com a diferença que as 
-areas e os tempos utilizados são bem menores. 

3. 1.2 O PRINCIPIO BIOLOGICO 

Os seres vivos, obtem energia para as suas atividades utilizando 

rnoleculas complexas, que são oxidadas atraves de um fenômeno chamado de resp~ 

ração. Este e o principio encontrado nas estações de tratamento biológico de 
esgotos. 

Nos valos de oxidação, a respiração e do tipo aerõbia ou seja, as 

moléculas complexas ao se oxidarem perdem âtomos de hidrog~nio,tendo como ace~ 
tor destes o oxig~nio. 

Os esgotos domesticas, bem como grande parte dos esgotos -indus 

triais, possuem uma considerável quantidade de matêria orgânica de alto teor 

energêtico, se1Avindo de alimento para peixes, protozoâr-..ips, bactérias, fungos, 

etc. Na utilização dessa energia, os seres realizam uma respiração aerÕbia,co~ 

sumindo oxig~nio do meio. A quantidade de alimento irã controlar a prolifer~ 

ç~o dos microrganismos, bem como a demanda bioquimica de oxig~nio necessãria ã 
estabilização desse material, DBO. A possibilidade de aplicação do tratamento 

biológico estã ligada a exist~ncia dessa demanda, bem como a inexistência de 
substâncias inibidoras do processo. 

A DBO do esgoto orgânico, em contato com o 
vida por uma série de processos. Os sólidos suspensos, 

lodo biológico, -e remo 

finamente divididos são 
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removidos por adsorção e coagulação. Uma parte da materia orgânica solúvel e 
removida por absorção, e armazenada na celula como reserva de alimentos. A ma 

teria orgânica adicional e removida progressivamente durante o periodo de aera 

çao, resultando na slntese do lodo, com produção de di6xido de carbono e ãgua. 

As reações envolvidas na remoção da DBO solúvel, durante uma bio

oxidaçâo, podem ser interpretadas num processo de três fases: (12) 

1) Remoção inicial da DBO obtida do contato do esgoto com o lodo 
ativado biol6gico que e armazenado na celula como reserva de 

alimento. 

2) Remoção da 080, diretamente proporcional ao crescin~nto do lodo 

biol6gico. 

3) Oxidação do material celular biol6gico atraves da t'espiraçi:.lo en 
d6gena. 

Nos valos de oxidação os fenômenos biolÕgicos caracterizantes de 

seu funcionamento, são semelhantes ao processo de oxidação total, onde o trata 
menta do esgoto e do lodo são feitos no m~smo tanque. 

A oxidação total pode ser definida como um processo ~n que o lodo 

biolõgico produzido por slntese e consumido por auto-oxidação. Esta auto-oxida 

çao e efetuada quando o tempo t 1 e aumentado para t 2 , ou seja, um aumento de 
t 3 em relação ao processo de lodos ativados convencionais, como e mostrado na 

A oxidação da materia orgânica se processa na fase chamada respir~ 

çao endÕgena, obtendo-se um lodo residual com caractrrT~ticas de boJ decanta 

çao, boa filtração e nenhum odor. Hã tambem uma redução da massa de loJo, dev! 

do a materia orgânica ser totalmente utilizada para assegurar as necessidades 
energéticas das celulas. 

Em resumo, podemos caracterizar o processo por: (25) 
1) possuir tempo de aeração prolongado; 

2) ocorrer na fase de respiração end6gena; 

3) produzir uma quantidade de lodo mlnima; 

4) apresentar uma 080 final minima. 

Em estudos expet'imentais, tem-se verificado que a auto-oxidação do 
lodo biul6gico não e realizada com velocidades de reaçao de 1~ ordem e sim rea 

---
çoes retardadas, em que a taxa de oxidação decresce com o tempo ou com a con 
centração. Uma parte do material celular do lodo biol6gico, cerca de 25%, se 

gundo Me Kinney e Konnstz, e altamente resistente a auto-oxidaçào, resultando 
num excesso de lodo acumulado. (12) 



Sintese 

Remoção IOICIOI 

Respiração 
endogena 

Remoção 
de DBO 

SÓlidos do lodo 
Não biodegrodá. 
vel 

lf--~----1------~(V.:..::oSS não oxidado) 

2 -VSS do lodo retornado 

~---·.-·2-~ i 
~--- ,.---~ 

1-- f 3 .. , 

Produção de lodo em função do tempo de detenção 
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O balanço do lodo no tanque de aeração pode ser expresso aproxim~ 
damente pela relação: 

6s = alr - bSa 

6s =Aumento dos sÕlidos do lodo biológico em kg/dia. 

a = Fração de DBO sintetizada do lodo. 

Este valor varia usualmente de 50 - 75% da 080 5 removida. 

Lr = DBO removida em kg/dia. 

b = Taxa media de auto-oxidação, fração por dia. 

(Para esgotos domésticos onde se enc_Qntram sôlidos suspensos 

de baixa taxa de oxidaç~o, pode-se ter uma taxa endôgena de 
6 a 12% por dia). 

Sa =Media dos sõlidos em suspensao na mistura líquida (kg). 

Na equaçao acima não foi considerada a fraç~o inerte do lodo, pa~ 

te esta que não ê oxidada no processo. Na oxidação total 6s =O, resultando: 
a.Lr = b.Sa 
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- -A quantidade de lodo, a ser mantida no tanque de aeraçao, e aproxi 

madamente: 

Sa = a.Lr/b 

3 .l. 3 FLOCULAÇAO (8) 

Um fenômeno biológico, de fundamental importância, -no processo, e 

a floculação, pois desta operação e que se forma o lodo ativado. 
Várias sao as teorias que tentam explicar a formação dos flocos, 

sabendo-se entretanto que e uma consequ~ncia da aeração a que e submetido o l! 

quido. A teoria clássica se baseia em que os lodos ativados, são constituídos 

em grande parte por bactérias do tipo Zoogléa ram'ígera, possuidora de uma m~ 

triz gelatinosa, 11 Zoogleia 11 capaz de adsorver material em suspensao, formando 
o floco. Entretanto, foi posteriormente observado, que uma pequena quantidade, 

ou mesmo a inexistência dessas bactérias, não impediam a floculaçdo. Devido a 

esse fato atribuiu-se como responsável pelo fenômeno os protozoários ciliados 

existentes no processo, que na fase de decllnio formam corpos esfêr-icos agluti 

nantes no interior de suas células. Estas esferas são libertadas apõs a morte 

dos organismos, reunindo-se em massas de capacidade adsorvente, dando origem 

aos flocos. Mais tarde comprovou-se que a inexistência desses ~ltimos, também 
nao impedia a formação do lodo ativado. Modernamente, sabe-se que a formação 

desses flocos nao e atributo específico desses microrganismos produtores de ma 
terial gelatinoso. 

Me Kinney e colaboradores, apos realizare111 Lwl2 sêrít~ de pesquisas 

f'ísico-químicas, concluíram que a aglutinação era resultado de uma atração f! 

sica, semelhante ao que acontece numa solução coloidal. Assim sendo, existiriam 

duas forças: uma de atração (Van der Walls), e uma de repulsão (Potencial Ze 

ta). No entanto, com a medida dessas forças de repulsão, constatou-se que es 

tas, nao eram suficientes para manter as bactérias separadas, o que signific! 
va dizer que toda suspensão de bactéria flocularia, fato este que nem sempre 

acontece. A explicação desse fato foi atribuída pelos estudiosos no assunto, a 

umij terceira força ligada a sua atividade locomotora, que dependia da quantid! 
de de alimento existente no meio, não podendo haver floculação na fase logar! 
tírnica de crescimento, onde o meio e rico em nutrientes, ou mesmo na fase de 

declinio onde o meio e mais pobre. A formação de flocos sõ se daria na fase en 

dÕgena, onde esgotados os alimentos,as bactérias passariam a viver de suas prª 

prias reservas nutritivas. O material floculado poderá ser desfeito se forem 
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adicionados compostos nutritivos, e por sua vez estas bactérias se isoladas e 

colocadas em solução salina, passam a formar flocos. 
Nos processos de tratamento biolÕgico, a floculação e uma operação 

importante, pois dela depende uma boa decantação, como também a eficiência da 

metabolização da matéria orgânica. Essa parte do processo como visto anterior 

mente se dã na fase endôgena, que, com relação ao fornecimento de oxigênio p~ 

deremos ter: uma aeração deficiente mantendo um excesso de nutrientes e canse 

quentemente impedindo uma boa floculação; uma aeração excessiva aumentando a 

floculação, dando origem a flocos de baixa capacidade depuradora. 

Na realidade este fenômeno nos esgotos e mais complexo. Existem co 

lôides orgânicos e inorgânicos que interferem no processo, ora servindo de ali 

menta, ou seja fornecendo-lhe energia e impedindo floculação, e ora produzi~ 

do-a através da adsorção de part1culas e das prôprias bactérias. 

Nem todos os fatos vinculados com a floculação a teoria de Me Kinney 

conseguiu explicar, como por exemplo: certas bactérias e fungos sem possuírem 

movimento flocularem e a nao floculação quando as bactérias sao inativadas p~ 

la ação da temperatura ou por substâncias inibidoras. 

O fenômeno parece ter U1n carãter muito mais geral, relacionado com 
a superpopulação do meio e a falta de alimentos que dela decorre. 

3. 1. 4 DESCRIÇAO DO PROCESSO (8) 

O processo biológico em sequência, poderia ser desct'ito da segui~ 

te maneira: inicialmente a forma soluvel dos compostos e predominante, havendo 

tendência do desenvolvimento de uma rica flora de bactérias e fungos, microrg~ 

nismos que facilmente se alimentam de substâncias líquidas. A medida que a p~ 

pulação desses microrganismos aumenta, atingindo grandes concentrações, ini 
cia-se a floculação, pois neste momento o alimento soluvel ja se encontra es 

casso começando a aparecer os protozoários ciliados de locomoção livre, carac 

terizados por uma enorme atividade, requerendo portanto grandes quantidades de 

energia. Esses ciliados alimentam-se de bactérias, reduzindo portanto a popul~ 

çao destas. Nesse tempo, o alimento soluvel das baêterias vai se tornando ra 

ro, constituindo-se um fator adicional para a redução de seu numero. Não contan 

do mais com urna grande quantidade de alimento-bactérias indispensável para a 
manutenção de suas atividades, os ciliados livres passam a diminuir de numero, 

dando lugar a novos tipos de ciliados, corno _vor!_icel_l_~, Ep1stilis e outros que 

sendo fixos, requerem urna menor quantidade de energia. tom a continuaçao da ae 



rdção, haverã falta de alimentos para esses Ultimas, havendo 

uma fauna de rotiferos, vermes e grandes ciliados, os quais se 

prõpri os flocos. 
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- . em consequenc1a 

alimentam dos 

Na prãtica, devido a entrada continua de novas cargas poluidoras 

do sistema, as etapas acima descritas não são observadas. Os efeitos finais do 

processo, ou seja a destruição dos prÕprios flocos pelos rotiferos, etc., não 

sao desejados,pois prejudicam a etapa seguinte do tratamento, a decantação. 

Para obtenção de bons resultados na operação do valo de oxidação, 

~ interessante manter uma correlação entre carga orgãnica, tempo de detenção e 

aeração, visando a obtenção de flocos com um minimo de mat~ria orgânica solu 

vel ou de bactêrias. Essa correlação ~ evidenciada pela presença de microrg~ 

nismos do tipo Vorticella, e outros ciliados que se alimentam das poucas bact~ 
rias q~e ainda existem livres, constituindo-se um dos melhores indicadores da 

efici~ncia do tratamento. A presença apenas de bact~rias em suspensao indica 

um estãgio primãrio de estabilização; a presença apenas de ciliados do tipo m~ 

vel indica o inicio da floculação com a perman~ncia ainda de um grande numero 

de bactérias livres, tendo portanto uma grande quantidade de matéria orgânica 

solúvel~ a presença de rotiferos, vermes ou ciliados gigantes indica u1n estado 

demasiadamente avançado. 
[ interessante citar, qu~ o desenvolvimento dos microrganismos exi 

ge caracteristicas ecolÕgicas no que tange ao pH que não pode ser muito baixo, 
a concentração de fÕsforo e nitrogênio proporcionais ao carbono, (080/P) = 

(100/0,7) e (080/N) = (100/4) e a concentração de oxigénio dissolvido. Quando 

es~as exig~ncias não são satisfeitas, acontece frequentemente o aparecimento 

de microrganismos filamentosos que tomam o lugar das bactérias causadoras dos 

flocos mais compactos, formando flocos por entrelaçamento dos filamentos, pos 

suindo espaços vazios no seu interior, tornando o floco de baixa densidade. Es 

te fenômeno~ conhecido por "Entumescimento" ou "Bulking". 

3.2 

3. 2. 1 

AERAÇAO 

COMENTARIOS INICIAIS 

O sistema de aeração com escova foi desenvolvido no perfuJo 1925/ 

1930, por Dr.Kessener, para aplicaç~o no processo de lodos ativados. Foi veri 

ficado que a oxigenação da ãgua, se passava inteiramente na vizinhança da esco 

va, e que o processo fisico acontecia satisfatoriamente tanto em pequenos como 
em grandes tanques. 
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Estes resultados estimularam pesquisas em direções diferentes, ten 

do como cansequência, a melhoria do método de oxigenação com o desenvolvimento 

de novos tipos de rotores de aeração, bem como tornou possível conduzir exp~ 

riências no sentido de averiguar a taxa de consumo de oxigênio no processo de 

lodos at•vados durante uma aeração intensa. 
Ribbius definiu a açao da escova rotativa como sendo o resultado 

de quatro fatores: (20) 
a) Ondulação e enrugação da superfície natural da agua; 

b) Gotas de ãgua são arremessadas dentro do ar; 

c) Bolhas de ar são introduzidas na massa da ãgua; 

d) Agitação da ãgua produzindo uma mistura de ar-ãgua ao redor do 

corpo da escova, representando uma grande superfície de água em 

pequeno espaço. 
r razoãvel a suposição que a superfície criada e a renovada na mis 

tura ar-ãgua são respcnsãveis pela maior parte da oxigenação que ocorre. 
Para o estudo da oxigenação da ãgua, KessenereRibbius(l934/l935), 

desenvolveram um método de avaliação dos efeitos produzidos na taxa de oxigen~ 

ção, quando as condições físicas de um sistema variavam. Estes estudos envolve 

ram o conceito de capacidade de oxigenação, significando a taxa de oxigenação 

sob condições determinadas: ãgua destilada não oxigenada a uma tempt~ratura de 

l0°C e pressão de 760mm de Hg. 

A Tabela 3.1 apresenta valores da taxa de oxigenação em tanques 
de diversos volumes. 

Tabel_~~ - Taxa de Oxigenação em Tanques de Aeração de Diferentes Volumes. 

·----
Imersão Volume Pot. Consumida Pot. Líq. Capacidade de Oxig. do Tan por 4m de Escova Capacidade da que de (kW) por 2m de (g/h) Oxigen. Escova Escova 

(em) Aeração (kW) (g/h. un 
(m3) Bruta Líquida por m3 tanq p/m.esc. 

8 26,50 l , 525 l ,260 0,630 40,6 1079 540 1708 
8 26,50 1 , 525 1 ,260 0,630 40,6 1QJ9 540 1708 
8 9,25 1, 500 1 , 235 0,620 119,3 1104 552 l?tri 
8 3,57 1 , 525 1 ,260 0,630 316,0 1128 564 1790 
8 4,00 1 , 575 1 '31 o 0,655 304,0 1216 608 1856 
8 4,00 1 '525 1 ,260 0,630 295,0 1180 590 1873 

Fonte: PASVEER. A- New Developments in the Application of Kessener Brushes 

(aeration rotors) in the Activated - slugde Treatment of Trade \>J.iste 

Waters. In: - ISAAC P.C.G. Waste Treatment, 1960. 
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Dos resultados da Tabela 3.1 concluiu-se que a taxa de oxigenaçãc 

por unidade de volume, aumenta quando o volume do tanque diminui, permanecendc 

a capacidade de oxigenação praticamente constante quando relacionado com o 

tanq;te ou o comprimento da escova de aeração. Isto sugere que o processo flsi 

co dE• introdução de oxiginio do ar na ãgua feito por escova rotativa, funciona 

tantd em pequenos como em grandes tanques. 

Este resultado e importante sob dois aspectos. Primeiramente,possi 

bilitou de uma maneira satisfatória a utilização dessa escova em um canal de 
seção pequena, e em segundo lugar a determinação de sua eficiência e capacid~ 

de através de pequenos tanques, ou seja, podendo este parâmetro ser determina 

do em laboratõrio. 

A Figura 3.2 mostra diagramas, que permitem o cãlculo d;1 eficiên 

cia de dois tipos de rotores de eixo horizontal desenvolvidos posteriormente. 

A eficiincia de ambos, e cerca de 2 a 4 vezes maior que as escovas convencia 
nais de Kessener. 

3.2.2 FINALIDADES 

Pode-se afirmar que no vall· de oxidação a aeraçao mecanica comp~ 

nente do processo apresenta tris funções: (l) 

a) Fornecer o oxigênio requerido para o processo metabÕlico dos or 
ganismos; 

b) Promover a circulação e agitaçao requerida para e;itar· a sedi 

mentação dos sôl idt)S e para conservar os at·gani smo·; do lodo em 

contato intimo com a matéria orgânica suspensa e dissolvida; 

c) Eliminar da âgua produtos residuãrios volãteis metabolizados, 
como por exemplo o C0 2 • 

Na maioria dos casos a primeira destas funções e a que estabelece 
a quantidade minima de ar a ser introduzido. Os itens a e c são de transferên 

cia de massa, e por isto para um funcionamento eficiente requerem a criação de 
uma grande ãrea interfacial entre ãgua e o ar. O hem b, requer que seja dada 
uma energia mecânica suficiente ã ãgua. 

Na respiração, os organismos utilizam apenas o oxigênio dissolvido 
t>lstentc, sendo de boa prãtica fornecê-lo na mesma proporção que~ consumido. 

No entanto, a experiincia tem demonstrado, que a absorção de oxigênio pelos mi 

crorganismos e independente do nivel de concentração de oxigênio dissolvido, 

quando esta concentraçao for maior que 0,5mg/l aproximadamente.A prãtica usual 

BIBLIOTECA 
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e manter um nivel de pelo menos 2 mg/1. (1) Niveis de oxigênio dissolvido sup~ 

riores a 4,0 mg/1, al~m de serem anti-econ6micos, podem causar uma nitrifica 

ção excessiva trazendo como consequência problemas operacionais, tais como, o 

aparecimento de lodo flutuante no decantador secundãrio e baixo pH. 
Segundo Eckenfelder e O'Connor, o oxigênio requerido em um proce~_ 

so da bio-oxidação ~ dado pela expressão: 

02 utilizado (kg/dia) =a x DB0 5 removida (kg/dia) + b x sólidos 

volãteis da mistura liquida (kg/dia) 
Na equação acima o primeiro termo ã direita representa o oxigênio 

usado para a energia de crescimento dos organismos, tamb~m chamada de respir~ 

çã7 ativa. O coeficiente~ varia de 0,35 a 0,55 para uma grande variedade de 

re;siduos industriais. No caso do processo de oxidação total o valor teõrico de 
a e 0,66. O segundo termo representa a respiração endôgena, sendo que o coefi 

c i ente b parece estar entre O ,07 e O ,20. Tanto o coeficiente a como o !~ depe!1 

dem da natureza do residuo, e podem ser determinados em laboratório. 
Na Tabela 3.2 estão relacionados alguns dados da variação do oxig~ 

nio captado em função dos tipos de residuo e de respiração. 

Tabela 3.2 - Variação de Oxigênio Captado, de Alguns Jipos de Despejo~ 

--------
Residuo Respiração Relação mg 02/h/g de Lodo 

Dom~stico Ativa 10 ?O 

Dorn~stico Endõgena 1 ,85 - 9,8 

Laticinios Ativa 40 45 

Laticinios EndÕgena 4 w 
Fãbrica de Enlatado Ativa 35 

Farmacêutico Ativa 76 
Celulose e Papel Ativa 10 F ,) 

Fonte: Water Polution Control Federation. Nov, 1969. 

r interessante citar que, mesmo intuit'ivamente, percebe-se que a 

v e 1 oc i da de de estabi 1 i zação dos despejos bi odegradãvei s depende do conta to i_~ 

limo entre a DBO (alimento), os microrganismos e o oxigênio dissolvido,tornan 
do por conseguinte a agitação uma necessidade. 

Normalmente, em ãguas residuãrias em que a areia e totalmente remo 
vida, uma velocidade de aproximadamente 0,15 m/s no fundo parece adequada para 
evitar sedimentações. 



- 14 -

Nos valos esta velocidade~ mantida entre 0,30 e 0,50 m/s, sendo a 

medida deste fator, um bom indicador da agitação. 
A eliminação de produtos volãteis como o COz, passa desapercebida 

por ser um efeito natural ben~fico da aeração, devido as caracter1sticas químl 

cas do C02 (anídrido ãcido) que contribuiria para o abaixamento do pH do desp~ 

jo. 

3.2.3 METODOLOGIA DO TESTE DE EFICitNCIA DE UM AERADOR 

O teste Full-Scale de um equipamento de aeração, pode ser realiza 

do usando ãgua limpa debaixo de condições operacionais do processo. 

O OD ~ removido atrav~s de uso de sulfito de sõdio tendo um campo~ 

to de cobalto como catalizador. 

O oxigênio dissolvido e medido, apos o aerador ter entrado em op~ 
raçao, sendo o valor do coeficiente de transferência de 02 na temperatura T, 

KT' calculado da declividade obtida do grãfico do deficit de 02 na temperatura 

T x tempo de aeração. 

ma n e i r a : ( 1 ) 

Um procedimento deta 1 hado do teste pode ser descri to da seguinte 

1) O tanque no qua 1 o aerador sera testado deve ser 1 i111po compl et~ 

mente e entiw enchido com ãgua da rede publica t.le abastecimen 
to. 

2) A temperatura da ãgua fresca, se possfvel deverã esldr nas vizi 

nhanças de zooc. 

3) O aerador ~ então colocado nas condições de operaçao convenien 

te. 

4) Bombas para amostras de profundidade são instaladas 

selecionados do tanque. o numero mínimo e a locação 

nos pontos 

d·JS pontos 

de amostragem deve ser baseado no tipo, nas dimensões e geom~ 

tria do aerador. 

5) Um catalizador de cloreto de cobalto, ou sulfato de cobalto, e 

dissolvido no conteudo do tanque, com o aerador trabalhando p~ 
ra assegurar a mistura. Para o cloreto de cobalto usd-Se a qua_l'_!_ 
tidade de 317,8 g para cada 37900 1 de ãgua. 

6) Enquanto o aerador estã trabalhando, a solução de suHiLo de so 

dio ~ jogada no tanque pelo menos em dois lugares diferentes. ra 

ra um líquido tendo inicialmente uma concentraç~o de oxig~nio 



- 15 -

dissolvido de lO mg/1, aproximadamente 363 kg de sulfito de so 

dio seco serão requeridos por 3785 m3 de liquido por teste ou 

363 g de sulfito de sõdio para cada 37900 1 de ãgua por mg/1 de 

oxigênio dissolvido. Deve-se suprir um excesso, para compensar 

a oxidação durante a mistura. 

7) Enquanto o OD cresce no tanque, as amostras sao formadas em in 

tervalos de 1 a 2 minutos. Os intervalos devem ser selecionados 
para tomarmos ao menos 6 amostras entre 10 a 70% da saturação. 

O OD ê feito pelo método de Winkler e de cada amostragen: feita, 

tira-se uma medida. 

8) Com o aerador trabalhando, medidas elétricas são feitas de PQ 

tências consumidas. Curvas de calibração, fornecidas pelos fa 

bricantes, são utilizadas para correção da eficiência do motor 

e engrenagem de tal forma que a potência consumida possa ser 

convertida em potência de safda, sendo de preferência determin~ 
da com o uso de um equipamento de torque no eixo. Para potência 

de diesel usar um siste1aa para medir o torque. 

9) Constrói-se um diagrama semi-log do deficit de oxigênio dissol 

vido contra o tempo. Apenas pontos entre lO e 70% dever~o ser 

considerados. o deficit e a diferença entre a concentração de 

saturação para a ãgua na temperatura de operação e a concentra 

ção de OD a qualquer tempo t. A curva que melhor serv1r,e traç~ 
da através 

lO) O valor de 

138 X 

dos pontos abordados. 

KT e calculado pela equação: 

(log Dt
1

- log Dt
2

) 

KT = ----
t2 - ti 

KT =Coeficiente de transferência de 02 ,na temperatu1·d T (h- 1
) 

D = Deficit de 02 no tempo t 1 (ppm) 
tI 

Dt
2 

Defi c i t de 02 no tempo t 2 ( ppm) 

t 1 e t 2 =tempos correspondentes a Dt
2
e Dt

1 
(min) 

11) A correção do coeficiente KT para 20oc pode ser feitit usando a 
fÕrmula: 

K K (1 ,024 )20-T 
20oc = T 
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12) A taxa de transferência (R) do aerador ou eficiência pode ser 

obtida finalmente pela expressao: 

R = 
K20oc (8,34/10 6

) x w x cs 

p 

R = Taxa de transferência de 02 (lb 02/HP/h) 

K20oc = Coeficiente de transferência de 02 na temperatura de 

20°C 

8,34/106= Fator de conversao de ppm para pounds per million 

W = Capacidade do sistema em galões 

P = Potência efetiva de consumo em HP 

Cs = Solubilidade de 02 a 20oc 

Neste ponto e bom sa 1 i entar, que os v a 1 ores da concentração de s~ 

turação de 02 utilizados no teste, bem como os valores obtidos de KT são para 
a ãgua limpa, tendo estes parâmetros valores diferentes para cada tipo de des 

pejo. Dai surgiu a necessidade de definição de dois novos coeficientes. 

a = Coeficiente de transferência de 02 na amostra de esgoto 
Coeficiente de transfer~ncia de 02 na amostra de agua limpa 

S = Concentração de saturação de 02 no esgoto 
Concentraçao de saturaçao de 02 na ãgua limpa 

Um procedimento detalhado para a determindç::;c dos coeficientes a e 

S pode ser descrito da seguinte maneira: (3) 

1) Trazer a amostra da ãgua e do esgoto para a temperatura ambien 
te. 

2) Aerar as amostras, paralelamente ou em serie vigorosamente du 

rante 30 a 60 minutos para assegurar as saturações de ar11bas. 

3) Determinar a saturação de oxigênio para cada amostra, obten 
do-se assim o valor de s. 

4) Retirar o 02 de ambas as amostras usalldo o gas nitrogênio ou o 

sulfito de sôdio com o cloreto de cobalto como catalizador. 

5) Rearar as amostras e determinar o OD, cada 5 minutos. Se a sat~ 

ração e alcançada muito cedo (antes de 6 ou mais amostras serem 

tomadas), diminuir a taxa de aeraçao e começar o processo nov~ 

mente. 
6) Determinar o deficit de Oz para cada tempo subtraindo o valor 
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de saturação de OD para um determinado tempo t. 

7) Plotar os deficits de 02 contra o tempo em papel semi-logarit_I. 

mico para ambos os casos, determinando-se atrav~s da inclinação 

das retas obtidas os valores de KT" Em seguida determina-se o 

valor de a pela divisão de KT do esgoto pelo KT da agua. 
No item 3.2.5 sera apresentado um exemplo prãtico de determinação 

desses coeficientes. 

3.2.4 

3. ~·. 4. 1 

TESTE DE REOXIGENAÇAO, EM UM VALO DE OXIDAÇAO (11) 

INTRODUÇAO 

O valo de oxidação do presente trabalho, foi projetado e inicia_!_ 

mente operado pela Divisão de Estudos Especiais da CETESB, pertencendo a uma 
usina de Cooperativa Central de Laticínios do Estado de São Paulo, na cidade 

de Santa Branca, situada no Vale do Paraiba, distando 112 km da Capital, pela 

rodovia Presidente Dutra. A via de acesso~ pela estrada estadual que liga San 

ta Branca e Jacarei ã rodovia Presidente Dutra. 

O município estã situado nas seguintes coordenadas: 

- Latitude sul 230 27' 
- Longitude oeste 45° 52' 

A altitude da cidade ê de 600 metros em relaçao ao nível do mar e 
a temperatura m~dia anual ~ de l80C. 

Com base em pesquisa bibliogrãfica, foi escolhido o v<1lo de oxida 

çao como tratamento mais adequado dos resíduos líquidos da usina,pot· ser o mes 

mo capaz de permitir uma fãcil operação e manutenção. 

Dados bãsicos do projeto: 

- Quantidade de leite tratado = 30.000 l/dia 

- População equivalente = 900 habitantes 

- Volume do valo = 88 m3 

- Rotor tipo Penha 

comprimento = l ,20 m 
diâmetro = 0,70 m 

submerg~ncia = 0,12 m 

nQ de rotações por minuto = 100 
- Dimensões do valo 

largura = 1,80 m 

altura da lâmina liquida 
comprimento = 41 m 

1 ,20 m 



Potência do motor = 4 HP 

Leitos de secagem = 2 (5 x 4 m) 

- Decantador tubular 

ãrea = 0,80 m2 

- 18 -

quantidade de placas - 10 telhas "ELVIC" em PVC rígido do mode 

lo GRECA (2 x 1 m) 

inclinação = 55° com a horizontal 
comprimento = 0,65 m 

Este ítem tem como escopo principal a determinação do par~metro ta 

xa de transferência de oxigênio, atrav~s de dois tipos de rotores empregados 

comumente em nosso País, nesse tipo de tratamento, visando a obtençao de valo 

res reais para a aplicação em projetos. 

3.2.4.2 METODOLOGIA 

A metodologia, aplicada para o desenvolvimento do teste, obedeceu 
ao que foi descrito no ítem 3.2.3. 

As amostras para a realização do teste foram colhidas em 2 pontos 

de tnixa turbulência, mostrados na_~igu_ra _ _l_:_l:__ 

EFL .... 

AFL 
/ 

r: '-~~2 -- Desenho em planto do valo com indtcoçõo do-s..__pontos de o mostrogem 

A e B Pontos de amostragem 
c Roto r 

o = Redutor de velocidade 

E Motor 

F = Decantado r tubul ar 



- 19 -

3.2.4.3 TESTE PROPRIAMENTE DITO 

Os testes foram desenvolvidos com dois tipos de rotores e com as 

seguintes caracteristicas: 

mente. 

- Tipo "Penha", 0,70 m de diâmetro, 103 rpm, 1,20 m de comprime~ 

to, 0,10 m de submergência com 4 e 8 pas. 

- Tipo "HESS", 0,70 m de diâmetro, 103 rpm, 1,00 m de comprimento, 

0,07 e 0,10 m de submergência. 
Nas Tabelas 3.3 e 3.4 encontram-se os dados obtidos experimenta! 

_Ta:_!le~.l..:l - V a 1 ores de Tensão, Corrente e Potência em Função dos Tipos de Ro

tores. 

Tipo de Rotor Tensão (V) Corrente (A) Pot.ênc i a ( HP) 
------------r-------+-----------------+ ------------+-------------

p 

E 4 pas 240 7,8 3,69 

N 

H 8 pas 240 9,2 4,35 
A 

-- -·---·---. ----------------

H 0,07 m 240 8,2 3,88 
E 

s o, lo m 240 8,6 4,07 
s 

--·------

Fonte: Levantdmento de campo da Divisão de Estudos Especiais da CETESB/73. 

NOTA: A potência foi calculada pela expressao: 

IJ VI cos y 
p = 

1000 

onde o fator de potência cos y foi tomado como 0,85. 



Tabela 3.4- Valores de Tempo e Deficit de Oxiq~nio Dissolvido em Experi~ncias Realizadas com Tipos de 
--~~~----~·~~~ -
Rotores Diferentes em Função do Tipo e Caracteristicas de Funcionamento do Rotor. 

Data: 21/05/73 

Rotor: "Penha"-4 pas 
103 rpm 

Temp. Agua: 200C 
(C

5
= 8,5mg/1) 

Submerg~ncia: lO em 

Tempo 
t. (min:seg) 

00:00 
02:00 
06:00 
07:30 
09:00 
10:00 
12:00 
15:00 
18:00 
22:00 
27:00 
32:00 
37:00 
42:00 
52:00 

Deficit OD 
(mg/1 ) 

8,2 
8,3 
7,5 
7,4 
6,9 
6,8 
6,4 
6,1 
5,5 

I 5,2 
' 4. 5 

3,9 
3,6 
3,3 
2,6 

Data: 21/05/73 

Roto r: "Penha" - 8 pãs 
103 rpm 

Temp. Agua: 21°C 
(Cs= 8,3mg/l) 

Submergência: 10 em 

Tempo 
t. (min:seg) 

00:00 
01:30 
03:00 
04:00 
06:00 
08:00 
10:00 
15:00 
20:00 
30:00 
40:00 

Defici-: OD 
(mg /1 ) 

7,3 
6,8 
6,1 
5,9 
5,5 
4,8 
4,4 
3,4 
2,8 
1 ,8 
1 '2 

Data: 25/05/73 

Roto r: "Hess" 
103 rpm 

Temp. Agua: 21°C 
(C

5
= 8,3mg/1) 

Submergência: 07 em 

Tempo I Deficit OD 
t. (min:seg) I (mg/1) 

00:00 7,7 
02:00 6,9 
03:00 6,6 
05:00 6,1 
07:00 5,6 
09:00 5,2 
12:00 4,4 
14:00 4,2 
17:00 3,7 
22:00 2,8 
27:00 2,5 
32:00 2,0 
37:00 1,8 

Fonte: Levantamento de campo da Divisâ: d~ Estudos Especiais da CETESB/73 

Data: 01/06/73 

Rotor: "11ess" 
103 rpm 

Temp. Agua: 20°C 
(C

5
= 8,5mg/l) 

Submergência: 10 em 

Tempo 
t. (min:seg) 

00:00 
01 :00 
03:00 
04:00 
05:30 
07:00 
08:00 
10:00 
12:00 
17:00 
22:00 
27:00 

Deficit OD 
(mg/1) 

7,6 
7,6 
7,4 
6,9 
5,9 
5,6 
5 '1 
4,5 
3,8 
2,8 
2,0 
1 '6 

N 
o 
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Mais adiante, encontram-se os grâficos construidos com base nos da 

dos experimentais, de onde foram tirados os Vâlores do deficit de oxigênio e 

tempo, relacionados na Tabela 3.5. 

Taoela 3.5 - Valores dos Deficits de Oxig~nio e dos Tempos Correspondentes em 

Função do Tipo e Caracteristicas de Funcionamento do Rotor. 

Tipo de Rotor e I Deficit de Oz Temp< 

aracteristicas de t--· -c 
Funcionamento Dt 1 (mg/1 ) Dt

2 
(mg/1 ) t1(min) t 2 (min) 

Ti po Penha - 4 pas 

Su brnergência: O, 1 O m 8,9 2,6 o 

Ti po Penha - 8 pas 

Su bmergência: O, 1 O m 7,2 1 'o o 43,5 

Ti po Hess 

Su bmergência: 0,07 m 7,4 1 ,o o 4.3,5 

Ti po Hess 

Sub -merC)encia: O, 1 O m 8,7 1 , o o 
I 

32,7 

---- -· .L. 

Fontr: Dados obtidos dos grâficos. 

Com base nos valores das Tabelas 3.3 e 3.5, determinou-se R em fun 
-

çaa do tipo do rotor e caracteristicas de funcionamento, cuja sequ~ncia de câ1 

culo ~ mostradd no Quadro 3.1. -----



Quadro 3. l - Sequência de Cãlculo de Obtenção da Taxa de Transferência de 02 em Função do Tipo de Rotor e Ca 

racteristicas de Funcionamento. 

Parâmetros 
Calculados KT K2ooc R R R 

Tipo e 
Caracter1 sticas (h- 1 ) ( h-l ) (lb 02 /HP/h) (k 9 0dHP/h) (kg02/HP/h/m) de Funcionamento 
do Rotor 

Rotor: Penha - 4 pâs 

Submergência: O, lO m l ,47 1,47 0,63 0,29 0,24 

Rotor: Penha - 8 pãs 

Submergência: O, lO m 2,72 2,66 0,97 0,44 0,37 

Rotor: Hess 

Submergência: 0,07 m 2,47 2,41 0,99 0,45 0,45 

Rotor: Hess I ! 
I 
I 

Submergência: O, 1 O m 4,00 I 4,00 1 '56 0,71 0,71 
- --

NOTA: Capacidade do sistema (volume do valo) 85m 3 ou 22440 gal, calculada em planta com lâmina d'âgua de 
l ,20m. A concentração de saturação de oxigênio dissolvido foi calculada com base na altitude de 600 m 
12 nnn ~~~~ 
~ .vuv ~c~;. 

Cs (200C) = 8,5 ppm 

C (21°C) = 8,3 ppm s 
r v 
N 
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Para obter-se a taxa de"transferência de oxigênio dentro das con 

dições padrões, deve ser levado em conta ainda a altitude do locé<l da estação, 

~traves da correção do valor de Cs pela expressão: 
760 - p20oc 

(Cs)l atm = (C 5 )p x p _ P 

(Cs)p = Solubilidade de 02 na pressao local 

P = Pressão local (709 mm de Hg - 600 m de altitude) 
p200C =Pressão de vapor da ãgua a zooc (17,5 mm de Hg) 

p = Pressão de vapor da ãgua na temperatura do teste 

No caso em questão, a temperatura de dois testes foi de 21°C e a 

dos outros zooc. Tomando para p21°C o mesmo valor de p20°C, devido esta dife 

rença ser insignificante, a correção de R serã obtida pela multiplicaçao do fa 

to r: 
760- 17,5 = 1,074 
709- 17,5 

A Tabela 3.6, mostra os valores obtidos para as condições padrões. 

Tabela 3.6 - Valores da Taxa de Transferência de Oxigênio para as Condições Pa 

drões, em Função do Tipo e Caracteristicas de Funcionamento do Ro 

tor. 

R 
T Tipo e 

Caracteristi 
cas de Func1~namen 
to do Rotor 

kg 02 /kWh kg 02 /h m de rotor kW/m de rotor 

--------------~----- --·-------
Rotor: Penha - 4 pãs 
Submergência - 0,10 m 
103 rpm 

Rotor: Penha, 8 pãs 
Submergência - 0,10 m 
103 rpm 

Rotor: Hess 
Submergência - 0,07 m 
103 rpm 
Rotor: Hess 
Submergência -O,lOm 
l 03 rpm 

Rotor: Gaiola (*) 
S11bmergência- 0,10 m 
lOJ rpm 

0,42 

0,63 

0,65 

l '02 

l '7 4 
---------------------L----

0,96 

1 '71 

l ,88 

3 'lo 

3,75 

2,29 

1..,70 

2,89 

3,03 

2' 15 

(*) O rotor Gaiola, cujos dados foram obtidos da Figura 4.2 do capítulo 4, apre 

senta maior eficiência que o rotor Hess operando nas mesmas condiç~es. 
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3.2.4.4 CONCLUSOES 

Dos testes de reoxigenação realizados com os dois tipos de rotores 

de eixo horizontal pode-se observar que: 

- no tipo Penha a taxa de transfer~ncia de oxig~nio (R) aumentou 

com o numero de pãs instaladas, para uma mesma submt:rgência 

(O, 1Om). 
- no tipo Hess essa mesma taxa aumentou quando do aumento da sub 

mergência de O ,07m para O, 1Om. 

- na comparaçao do rotor tipo Hess com o tipo Penha de 8 - ob pa s, 

servou-se que o primeiro apresentou uma efici~ncia de fornecimen 

to por unidade de potência e por metro linear, quase duas vezes 

maior. 

Tal resultado sugere como fatores provãveis: 

menor peso do rotor tipo Hess 
forma do rotor Hess, dispondo de maior nume}~o de elementos fi 
sicos em contacto co'n a massa liquida, produzindo dessa forma 

uma quantidade maior de respingos, resultando nu~a maior faci 

lidade de arremesso de gotas de ãgua dentro do ar. bem como a 

introdução de bolhas de ar dentro da massa de ãgua,obtendo-se, 

por conseguinte, uma maior reoxigenação. 

os resultados obtidos dos testes efetuados parecem ter 111aior uti 

lidade quanto ao aspecto comparativo do que propr-iallc·nte absolu 

to. Esta afirmação ê baseada no fato de que o rotor· llêSS com es 

trutura semelhante ao do Gaiola, mas possivelmente de peso inf~ 

rior devido ao uso de madeira em sua constituição,apresentou uma 

menor eficiência em relação ao segundo rotor citado. Provavelme~ 

te, o uso no projeto da taxa de 85 m3 de valo por metTo de ro 

tor, valor este muito inferior ao recomendado para VJlos revesti 

dos (165 a 200 m3 /m de rotor), tenha sido responsilvel pelo baixo 

valor encontrado, devendo uma parte adicional de en•-:r~lll (<1lêm 

da necessária) estar sendo utilizada para aumento da velocidade 
do liquido no tanque. 

Para os prõximos trabalhos nesse mesmo tema recomenda-·;e J mediçá.o 

do fator de potência visando obter valores de transferência de ox1gen1o mais 
acurados. 
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E bom observar que os valores obtidos foram para a âgua limpa, de 

vendo-se, no momento de seu uso, corrigi-los em função do tipo de despejo a 

ser trata do, operação essa que pode rã ser feita a traves dos coe fi c i entes a e S. 

3.?.5 EXEMPLO DE DETERMINAÇAO DOS COEFICIENTES o. E B 

A metodologia aplicada se:Jue a jâ descrita anteriormente no ltem 

3.2.3 deste capitulo. 
Os dados abaixo foram obtidos seguindo os procedimeLtos padrões 

cescritos anteriormente. 

Tabela 3.7- VaJ~~·es de __ Oxigênio Dissolvido com seus Respectivos __ D_ef_~_~i_t2_~ 

Função do Tempo, para 7\gua Limpa_e Determinado Tipo de_De~!-~J~-n~ 

Temperatura de 190C. 

----------
Agua Limpa 7\gua Residuâria 

Cs = 9,2 mgll Cs = 9,0 mgll 
-- -- -··-

Tempo 00 Deficit Tempo 00 
(rn·in) ( rng I l ) (mg I 1 ) (min) (mgll ) 

- -------
5 1 ,20 8,00 5 0,80 

10 3,00 6,20 lO 2,20 
15 4,20 5,00 15 3,50 
20 5,20 4,00 20 4,30 
25 6,00 3,20 25 5' lo 
30 6,70 2,50 30 5,80 
35 7,20 2,50 35 6,40 
40 7,60 1 '60 40 6,90 
45 - - 45 7,25 
50 - - 50 7,50 

--- ••R--·-··- - -~~---------- --------------'------------
Fonte: AEROBIC - SYSTEMS INC - Manual T~cnico. 

O valor de ~ serã: 

B 0,98 

Deficit 
(n;g/1) 

8,20 
6,80 
5,50 
4,70 
3,90 
3 ' l () 
2,60 
2 'lo 
i '7 5 
l '50 

O valor de a ~ obtido apos os dados da _T_~b-~l_a_~ serem plolddo5, 

como e mostrado a seguir na f_!_gura __ 3__:__~_· 
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Para a agua residuaria o valor de KT sera: 

= 2,3 (log 10 ·· log 1) 60 min/h = 2 , 30 h-1 
KT (esgoto) 60 min 

Para a agua limpa, o valor de KT sera: 

KT (âgua) = 2,3 (log 10- log 1) 60 min/h = 2 , 76 h-1 
50 min 

obtendo-se para o valor de: 

a = Kr (esgoto) 2,30 
kr -(agua)- = ~ 

-· a ~ 0,835 0,83 
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4. 

4.1 

PROJETO 
COMENTARIOS INICIAIS 
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Na pesquisa de um m~todo simplificado para tratamento de esgotos 

Pasveer concluiu que: 
- . 

1) Aumentando a relação do oxigênio fornecido 

ca (080 5 ) de 1,5 (processo convencional de 

para a carga organ~ 

lodos ativados) para 

2, era possivel oxidar o lodo primãrio; 
2) Era possivel, obter-se um efluente depurado e um lodo em avanç~ 

do estado de mineralizaçao, atrav~s de um tanque de aeraçao, c~ 

ja capacidade fosse de 300 1 para cada 54 g de DBOs e um tempo 

de detenção de 3 dias; 
3) O lodo oriundo do referido tanque se oxidava a tal ponto, que 

poderia ser secado sem necessidade de tratamento prévio; 

4) A função do decantador secundãrio poderia ser executada pelo 
tanque de aeração, bastando que se interrompesse a aeração at~ 

que o lodo sedimentasse, e o liquido sobrenadante clarificado e 

depurado fosse drenado. 
Esses resultados mostraram ser poss1vel o desenvo1vimento de uma 

unidade que satisfizesse os objetivos citados, no caso o valo de oxidaçao, po~ 
suindo normalmente os seguintes eler11entos: 

- gradeamento 

- caixa de areia 

- cimara de aeração (unidade central ou valo pr5priamente dito) 
- leito de secagem 

No valo, o rotor de aeraçao ~ responsãvel pelo fornecin1ento de oxi 
genio ao sistema, substância essa necessãria ã oxidação biol5gica que ali oco_c 
re. 

Em estações mais refi nadas, existe um decantador secundãrio que pe_c 
mitirã a obtenção de um efl~ente isento de s5lidos decantãveis e um funciona 

menta ininterrupto. O liquido clarificado passa sobre um vertedouro, indo para 

o corpo receptor, passando ou não antes por um tanque de contato v 

a cloração, dependendo do padrao de qualidade e garantia do efluent':: 
quer obter. 

e feita 

que se 

Atualmente jã se consegue a operaçao continua, através de canais 

de separação. A decantação é feita ora pelo cunal _l_, ora pelo canal 2 (i:"_ig~_!:'~ 

i_J_), sendo esta alternatividade controlada pelas comportas nQ 1 e n9 2 respe~ 
tivamente. (4) 



Canal de A eraçõo 

Canal NQ 1 

Canal Nº 2 

Comporta 
Nº 

Comporto 
_N22 

F1g. 4.1- Valo de ox1daçõo com cano1s separadores. 
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Neste processo geralmente não se utiliza um tratame11to primãrio 

completo, ou seja, o esgoto bruto, apÕ< somente ser gradeado e passar· por uma 

caixa de areia ê jogado diretamente na unidade central, onde ê mi stut~ado ao 

fluxo jã existente composto de organismos ativos. A nao inclusao de Ulll decanta 

dor primãrio ê possibilitada graças ã quantidade de lodo mantida no tanque e 

ao seu grande volume, capacitando o sistema de supor'tar grandes picos de car 

gas orgãnicas, choques biológicos e cargas tóxicas. 

4. ;2 

4. 2. l 

4.2.1.1 

CRITERIOS DE PROJETO 
DIMENSOES DO VALO 
VOLUME 

O volume da unidade central, pode ser determinado através: 

a) do periodo de aeração; 

b) da taxa volumétrica de aplicaçao; 

c) da mãxima concentração de sólidos pelo l'ndice de Mohlmctn; 

d) da produção do lodo em excesso num sistema em aeraçao; 

e) do processo de lodos ativados baseado na idade de loio. 

O primeiro critério, arquitetado por Pasveer, baseou-se t::lll suas ob 

servaçoes de auto-depuração de um curso d'água, fixando para o per1udo de aera 

ção o tempo de 3 dias. 

A taxa volumêtri(d de aplicação, de l80g DBO~/dia/m 3 de valo fixa 

da por Baars, foi obtida de pesquisas feitas em pequenas comunidades d,, 1/olan 
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da que tinham como media por habitante uma contribuição de carga orgânica de 

54g 080 5 /dia e um consumo correspondente de 100 l/dia. 

O terceiro critério surgiu da necessidade de aplicação do proce~ 
so para esgotos industriais fortes, pois os dois anteriores ocasionavam dimen 

sões muito grandes. A taxa de aplicação neste caso e função da quantidade de 

s6lidos em suspensão existentes no valo, sendo o valor media adotado 50g DBOs/ 

dia por Kg de residuo seco. O Tndice de Molhman ou lndice de Lodo, controla a 

quantidade desse residuo seco, alem de avaliar a decantabilidade de lodo no 

tanque de sedimentação final. A Tabela 4.1, mostra valores do Tndice de Lodo, 

confrontando com sua sedimentabilidade. 

Tabela 4.1 -Correlação Existente entre Tndice de Lodo,Sedin~entabi_lj~q~_e Ta

xa de Aplicação 

Taxa Mâxima de 
Tndice de Lodo Sedimentabilidade Aplicação 

(gDB0 5 /m 3
) 

< 50 Perfeita > 1000 
50-100 Muito boa 1000 - 500 

100-200 Tolerável 500 - 250 

200-400 Má 250- 125 
;.. 400 Praticamente Im < 125 

poss 1 vel -
- I 

o hs. 

Efl uente ser 11 turbi dez 

Efl uente bor n 

ntu111escência 
loco 

Perigo de e 
e perda do 

Lodo "doent e" 

Perda total do lodo 

~ .. --------
Fonte: HESS, M.L. -Desenhos de lagoas de oxidação, 1971. 

A terceira coluna da Tabela 4.1 e calculada baseando-se em que a 
concentração de s6lidos da mistura liquida e no máximo igual a do lodo recircu 

lado. Se o Tndice de Lodo for 80rnl/g (portanto ~::ntre 50 a 100), a concentraçao 
máxima de s6lidos seria: 

lOOOml/1 
- 80ml/g = 12,5 g/1 

que com a taxa de 0,050gDBO~/dia por g de res1duo seco, obterldmos urna taxa mâ 
xima de aplicação: 
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l2,5g/l x 1000 l/m 3 x 0,050gDB0 5 /dia g = 625gDB0 5 /m 3 

portanto entre 1000 e 500. 

Para o esgoto dom~stico, onde~ normal a concentração de s6lidos 

da mistura liquida de 4g/l, obtem-se uma taxa de aplicação de: 

200gDB0 5 /m 3 

valor pr6ximo do parâmetro de Baars. 

Recentemente nos Estados Unidos tem se usado, para esgotos dom~st! 

cos, a taxa m~dia de 216gDB0 5/m 3
, para esgotos fracos, 160gDB0 5 /m 1 e para esgQ 

tos industriais fortes, valores algumas vezes ate 1 igeiramente superiores a 

640gDB0 5 /m 3 (19). A taxa utilizada para esgotos industriais fortes depende da 

força, tipo e tratabilidade do esgoto em relação a degradação aerôbica. 

O quarto crit~rio faz a suposição que, no balanço para cãlculo do 

lodo em excesso, dado pela expressao: 

~Xv =a. (S- Se).Q- bXv.V 

~Xv O (aeração prolongada); ficando entao: 

t = 
v 
Q 

Com a expressao acima, calcula-se o tempo de detenção, conhecen 
do-se evidentemente os valores de a e b. 

O quinto pr·ocesso sugerido pelo Prof.G.V.R.t·1arais da JHrica .lo Sul, 
-e baseado fundamentalmente na idade de lodo, fator psr ele considerado o mais 
importante na operação de uma estação de tratamento por lodos ativados. 

A medição do substrato ~ feita em termos de DQO e ~ assumido que o 
processo funciona num regime de mistura completa, ou seja, o influente ~ con1 

pletcmente misturado com o co~teudo do tanque, sendo que a DQO do efluente ~ 
id~ntica a do liquido no reator. 
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A taxa de recirculação não tem influência na cinética do reator. 

No entanto, na prática, este fato não será verdadeiro quando a recirculação 

for baixa, devido a uma grande acumulação de lodo ocorrer no decantador. 

A seguir serã apresentado de uma maneira suscinta a teoria do prQ 

cesso. (10) (17) 

Inicialmente sera analisado as partes componentes da DQO nos esgQ 
tos municipais. 

Seja: 

So = DQO total (mg/1 ) 

Si = DQO bi odegradãve 1 (mg/1) 
Su DQO - bi odegradãve 1 soluvel (mg/1 ) = na o 
SXii = DQO na o biodegradãvel inerte no influente (mg/ 1 ) 

Si = So - Su - SXii 

As relações empíricas entre Su e SXi i em termo de So,conhecidas são: 

Su = (0,05 a 0,1 )So; sendo mais comum o valor 0,05 

SXii = (0,07 a 0,13)So; para o esgoto presedimentado SXii =O 

Para esgoto municipal não presedimentado, a expressão comumente 
utilizada e: 

Si = 0,88So 

Monod estabeleceu que a taxa de crescimento é uma função da concen 

tração de nutrientes na vizinhança dos microrganis111us 

dXa 
-át = pXa sendo 

4-mox 

K s s 



l1 = Relação de Monod (taxa de crescimento especifico 

nismo) 

X a = Concentração da massa ativa 

s = Concentração do substrato 

Ks = Valor de S para l1 = l/2 l1 max 

Na estabi 1 i zação do despejo, S < < Ks, ficando: 

= llmax.S - K1 S, ou ainda 
-~-

dXa df = K I SXa ( 1 ) 

- 35 -

de um org9_ 

-Por sua vez a massa de organismos sintetizada e proporcional ao 
substrato, ou seja: 

dXa = YdS (2) 

Substituindo (2) em (1) vem: 

YdS 
-d t- = K 1 SXa, ou 

dS at = K SXa ( 3 ) , e 

_9dX: = YKSXa (4), onde K = K1 /Y 

Y = (0,43) - Coeficiente de produção de crescimento (relaçáo VSS 
formado/unidade de DQO utilizado). 

K = (0,07) -Constante de conversão do substrato (1/mg.dia). 

A perda de massa na respiraçáo end6gena serâ dado por: 

dXa 
(f·f = - bXa ( 4) 

b = 0,24 dia- 1 

XJ 
I 

1'--..J..__ 
I d 
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e o crescimento do residuo endÕgeno por: 

como: 

toca ao: 

dXe 
-dr = 0,2bXa (5) 

0,2 - 20% nao biodegradãvel. 

Outro conceito muito importante e da idade do lodo, sendo definida 

massa de 1 odo no reator 
Rs = massa-de--lodo descartala/dla 

k s 

Q 

v 

Si 

s 

X 

q 

a 

Q 

Si 

= 

= 

= 

= 

= 

v.x 
q-~x 

~ (6) 
q 

Vazao nomindl 

Volume do reator 

DQO biodegradãvel 

DQO biodegradãvel 

s 
Q·q 

do influente 

do efluente e 

Parâmetro geral do 1 odo ( sempr·e 

Vazão de descarte do 1 odo 

ativo; e - endÕgeno; i - inerte; 

do llquido no rea to1· 

em sõlidos volãteis) 

i i - inerte no influente 

Os sõlidos volãteis totais (MLVSS), terâ como valor: 

A seguir estão apresentados os balanços feitos no sistPma no que 



a) Solidos ativos (lodo) 

[m~~;::a 1 o lgelr~t] -[ lodo descartado j 

VdXa = YKSXaVdt - Xaqdt - XaVbdt 

dXa = YKSXa - Xaq - Xab 
Clt v 

dXa V -No Steady State di"= O; e tendo que q e igual a Rs, resulta: 

S _ 1 + bRs 
- YKRs ( 8) 

b) Nutrientes no liquido (DQO) 

[
mudança ll adição J [ t"l" -- J [descarga] r j u 1 1zaçao no = do - b. 1- . - do - descartado 

substrato influente 10 og 1ca efluente 

VdS = SiQdt - KSXaVdt - S(Q-q)dt - Sqdt 

dS SiQ SQ 
dt = -y- - KSXa - V 

No Steady dS 
State dt = O; e tendo que v - igual a R (tempo de de Qe 

tenção), resulta: 

s = 1 
Si ( 9) 

+ KRXa 

Substituindo o valor de 

X _ YfSi - S)Rs 
a - ( + bRs)R (1 o) 

Temos ainda que: 

MXa = XaV 

MXa = Y~Si - S)Rs.V 
1 + bRs) R 

-

K da ( 8) na (9) obtem-se: 

--



MXa = Y~Si - S)QRs 
1 + bRs) 

(Si - S)Q = MllS 
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MXa = rR!~-s (11 ), sendo M~S a massa de DQO removida por dia. 

c) Massa endõgena 

[ 
mudançaJ l 1 [ ] de ~assa = geração - descarte 
endogena 

VdXe = 0,2bXadt - Xeqdt 

dXe dt = O ,2bXa - Xeq 

No Steady State dJ: = O, resultando: 

Xe = 0,2bRsXa (12), e p0r conseguinte: 

MXe = 0,2bRsMXa (13) 

d) Massa inerte 

X i i 
Q 

q X i 

[

mudança] 
de massa = 
inerte [ 

adição J 
i nfl~0ente 

VdXi = XiiQdt - qXidt 

dXi Xii Q _ Xiq 
crt- v -v-

- [descartada] 



dXi 
No Steady State (ff 
v -Q e R, resulta: 

X i Rs X i i =rr 

MXi XiiQRs (14) 

Agora teremos que: 

O, e tendo em conta ainda que 

MXv = MXa + MXe + MXi (15) 

v 
L' I 
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e l<s e 

Fixando um Xv de operaçáo obteremos o volume do tanque de aera 

çao atraves da expressão: 

V = MXv ( 16) 
X v 

Corno vimos acima, todas as expressões dependem fundamentalmente da 

idade de lodo Rs, e o tempo de detenção R serã uma consequ~ncia de certos re 

querimentos. Um exemplo prãtico serã apresentado no item 4.3.2. 
r bom lembrar que, pela prôpria definição da idade,!~ lodo o seu 

controle para obtenção de bons resultados deve ser feito hidraulicamente. Por 

exenrplo em um valo trabalhando com um Rs de 40 dias, ê necessãrio diat'iamente 

retirar l/40 do volume do tanque, sendo a mistura liquida encaminhada para um 

decantador auxiliar. O lodo sedimentado deve ser posto em leitos de secagem e 

o liquido sobrenadante clarificado enviado juntamente com o efluente do decan 

tacor principal para o seu destino. 
O volume dessa unidade auxiliar sera relativamente pequeno. No e_!]_ 

tanto, caso se queira reduzir a capacidade deste tanque, a operaçao de descar 

te poderã ser feita por exemplo em duas ou quatro v~es ao dia, e o volume a 

ser descarregado em cada vez serã de 1/2 Rs e l/4 Rs do volume do tanque de ae 
raçao respectivamente. No caso do exemplo citado acima as relações serao 1/80 a 

l/160 do volume do reator. 
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4. 2.1. 2 SEÇAO TRANSVERSAL 

A largura do valo é determinada em função da velocidade da mistura 

liquida devendo ser esta, da ordem de 0,30 m/s, valor este determinado empirl 

camente, capaz de evitar a sedimentação dos sólidos em suspensão e proteger os 

taludes contra a erosão. 
Volumes de valo com: 50 a 150m 3 (5), 150 a 200m 3 (2), 165 a 200m 3 

(19) (para valos revestidos) e 200m 3 (15) por m de rotor, foram encontrados 

come taxas para obtenção da velocidade recomendada. Pelo comprimento do rotor 

fica então determinada a largura mínima do valo, sendo no entanto recomendável 

nao ser superior a 5 m (15). Nestes casos devem ser utilizados mais de um ro 

tor. 

A forma do valo é geralmente uma elipse alongada de seç~o transver 

sal trapezoidal. No entanto sua forma pode ser circular ou outra qualquer des 

de que forme um circuito fechado. 
A altura da lãmina liquida varia geralmente de 0,80 a 1,20 m, sen 

do mo valor mais comum. Como exceção existe atualmente o sistema"Carrousel", 

variante do valo com rotor de eixo vertical, que estã sendo proposto para pop~ 

laçê:es equivalentes até 150.000 habitantes possuindo uma altura de lâmina li 
quida de até 4 m (Localidade de Kerkrade na Holanda). (31) 

4. 2.1. 3 COMPRIMENTO 

A partir do volume e seção transversal, determina-se o cullf.wimento 

do valo, que deve ser medido no eixo longitudinal do circuito. 

4 2.1.4 DISPOSITIVO DE ENTRADA E SATDA 

O lançamento é feito no valo d 1r·etamente através de uma tubulaçao 

a montante do rotor de aeração, devendo o esgoto passar antes por um gradeame~ 

to, um medidor de vazão (geralmente uma calha Parshall) e uma caixa de reten 
-çao de areia, podendo estes dispositivos serem reunidos em uma só uniJade. 

A saída do liquido, quando existe um decantador secundãri•), c fei 
ta aLraves de uma calha que permita a variação do nível da mistura llquidd no 

valo, para controle da imersão dos rotores. No caso da decantação ser 1eitJ no 

próprio valo, utilizando o tanque de aeração como sedimentador, a saida ê pt'o 

porcionada através de sifões ou outros dispositivos, que ate agora IIIC s L t'él rolll 
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nao s~r muito eficientes no que toca a transpar~ncia do efluente. 

4.2.2. O ROTOR 

O rotor nos valos de oxidação e colocado perpendicul 1rmente ao fl~ 

xo do llquido e como foi explicado anteriormente tem a função de fornecer a pr~ 

pulsão necessãria para a mistura completa e introduzir o oxigeni<J para as ati 

vidJdes biol5gicas. Hã poucos modelos de rotores, sendo todos ot·igin~rios da 

escova Kessener. O mais comum e o rotor gaiola, constituido de 12 bJrras hori 

zuntais de aço onde se encontram pãs de 5 em de largura distanciadas de 5 c1n, 

tendo 0,70 m (27 1/2'') de diâmetro operando com imersão de 6 a 2S em. 

A rotação do rotor e muito importante, pois influencia grandemente 

na transfer~ncia de oxigênio ao processo e na velocidade da mistut·a llquida. 

Para o projeto deve-se preconizar uma velocidade de rotaçao entre 70 rpm e 110 

rpm. (24), valores estes que respectivamente evitam a sedimentaçao dos sõli 

dos e o alto consutno de energia eletrica, acompanhado de velocidades 

vas no valo. 

excessi 

Atualmente, em fase de experiência estão se utilizando rotores com 

l m de diâmetro (mamutes) e rotações mais lentas. 

No Brasil se utilizam comumente, os rotores tipo Hess eu Penha cu 

ja taxa de transfer~ncia, pctra algumas rotaçoes e imersôes, fot'dlll determinadas 

no ltem 3. 1 . 4. 

Potência suficiente precisa set· fornecida para permitir'' imersao 

mãxima considerada num determinado projeto. Sob cond1çoes de ÕLif:,, n·ndimento 

~ posslvel se obter 3090 g de oxig~nio produzido por kW. 

O fator de conversão na utilização do 02 requerido do esuoto dom~s 

tico normal para aplicaçáo em valos de oxidação, e 2,35 (19). Outros ajustes 

no fator de conversão deverão ser feitos para esgotos industriais.Correç~o tam 

bem deverã ser feita para estações de tratamento localizadas em altitudes sup~ 

riores a 600 m. No Brasil o valor mais comum utilizado para este fator e 2, 

segundo a orientação original feita por Pasveer. Com este fator, a UAU pode 

ser convertida em Kg de 0/ necessário nas condições--padt'Oes. 

Dentro do processo sugerido por Marais (17), o oxigenio necessário 
(Lit'nianda da materia cat'bonácea mais a da nitrogenada), ê calcu-lado da n1aneira 
mostrada a seguir: 
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a) Materia carbonãcea 

A demanda da materia carbonãcea e dividida em duas partes: a 

utilizada na sfntese e a utilizada na respiração end6gena. 

A porção correspondente a síntese pode ser ilustrada pelo dia 

grama abaixo. 

(40) 

dS 

( 100) 

(60) 

Da quantidade dS que er.tra no sistema,aproximadamente 60;~ e utj_ 

1izado como material para novãs cê1ulas e 40% e gasto como ene_c 

gia no processo. O fator 1 ,42 ~ proveniente da descoberta de 

Eckenfe1der e Weston, qui: l mg de VSS corresponde a 1 ,42 mg de 
DQO. Então o oxigênio necessâ,··i:) a s1ntese seri'í: 

dO = (1 - 1 ,42Y)dS 

Para a respiração end6gena sera gasto 

dO= 0,8 (1 ,42 bXa) 

0,8 - 80/u biodegradâvel 

A massa de 0 2 necessária sera: 

rmassal r l l ~: • sfntesel + respiração endôgenal 

V dO at = ( 1 l ,42Y) (Si - S)Q + 0,8.1 ,4/.bXaV 

MO d = (1 -1,42Y)M6S+0,8.1,42bMXa 
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b) Matéria nitrogenada 

A idade de lodo minima para ocorrer a nitrificaçao no processo, 

com o despejo na temperatura de 200C e de 3 dias, valor obtido 

da expressão: 

Rsmin = 3 x (1 ,123) 20 - T 

Para temperaturas maiores este limite serã menor.A nitt'ificaçâo 

fatalmente ocorrerã em valos de oxidação situados ern climas tro 

picais e subtropicais, devido ao uso de uma idade de lodo no 

processo de 30, 40 e ate 50 dias. Para que se tenha uma idéia, 

a temperatura do despejo, para que não ocorresse a nitrificação 

em valos, deveria ser abaixo de 0°C. No Brasil é necessar1o a 

inclusão no cãlculo do oxigênio necessãrio, a parte correspo~ 

dente i matéria nitrogenada, não s6 para os processos de aera 

ção prolongada, mas também nos convencionais de lodos ativados. 

O diagrama abaixo ilustra as partes componentes do nitr'ogênio 

do esgoto influente tTKN) 

Não 
biodegrodável 

Ni 

Influente 
TKN 

No i 
Biodegrodcivel-

N X i i 
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Ni = Influente - 0,1 So/1 ,42 (TKN) 

NXii = Não biodegradâvel inerte no influente - fnXii (fn = 0,1) 

Nui = Não biodegradãvel solúvel - fnuNi (fnu = 0,02) 

Nai = Biodegradâvel 

Nsd = Não diretamente disponível para nitrificação (degradação 

lenta) - fsdNai (fsd = 0,8) 

Nbi = Diretamente disponível para nitrificação, provavelmente 

na forma de NH 3 • (1 - fsd )Na i. 

A fração com respeito a VSS em lodo de nitrogênio e de 10%. En 

tão para a determinação da concentração de nitrogênio para sín 

tese podemos escrever: 

!IN x Q = 0,1 MXv/Rs 

!IN X Q 

!IN X Q 

ôN 

!IN 

= o' 1 
(MXa + MXe 

Rs 
+ MXi) 

= o' 1 [v (Si - S)Q (l + 0,2bRs) 
1 + bRs 

= o' l -[
Y(Si- S) (l + 0,2bRs) 

1 + bRs 

+ f1Xi] 
Rs 

+ MXi] Rso 

= O,l [Y(Si - S) (l + 0,2bRs) + x· ·] 
l + bRs 11 

A parte lentamente biodegradãvel no reator (Ns) e proveniente 
de diversas fontes: 

1 ) Influente 

QfsdNaidt (fsd = 0,8) 

2) Realimentação endôgena 

Com a morte dos microrganismos, a quantidade de 
nio que retorna e: 

nitrogê 
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bXafn.fsd (1 - f) vdt 

3) Depressão biolÕgica de N 

fn = O, 1 

f 0,2 

A conversão do TKN lentamente biodegradãvel ê formulada por: 

dNs 
Clt = - KnNsXa 

-. 
sendo Kn ~ 0,1/dia, expressão esta originada da equaçao de 

Monod. A depressão biolõgica serã então: 

VNsKnXadt 

4) Fluxo efluente 

NsQdt 

O diagrama a seguir ilustra o fenômeno 

Influente 

Noi.fsd.Qdt 

R eolimentoção 
endÓgeno 

fsd.b.Xo_V.fn.(H) dt 

Efluente 

Ns.Q.d t 

Depressão btoiÓgtca 

Kn Xo,NsV.dt 

Do diagrama acima podemos escrever o seguinte balanço: 

VdNs = Naifsd.Q.dt + bXaV.fn(l - t}fsddt - KnXaNsVdt - NsQdt 

No Steady State dNs -<nf = O. Resolvendo a equaçào 
mos: 

Ns = fsd [Nai + R.fn(l -f)bXa] 
1 + KnXaR 

para Ns ohte 
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Finalmente obteremos o nitrogênio disponivel para nitrifica 

ção, que será dado pela expressão: 

Ni - NXii - Nui - 6N - Ns 

Por sua vez, da estequiometria obtemos que para a oxidação 

completa de lg de N - NH 3 ê necessário 4,6 g de oxigênio. Por 

tanto, a massa de oxigênio por dia necessária para nitrifica 
- -çao sera: 

Mo/d = 4,6 Q(Ni - NXii - Nui - Ns - 6N) 

A massa total de ox1gen1o (carbonácea e nitrogenada) 

acrescida de 30% para atender a demanda de pico. (18) 

deve ser 

Um exemplo prático será apresentado no item 4.3.2. 
A partir do oxigênio total calculado, e de uma capacidade de oxig! 

-naçao conhecida, obtida de curvas caracteristicas como as da Figura 4.2, deter 

mina-se o comprimento do rotor. 

O procedimento normal ê usar 15 em de imersão, e selecionar a velo 
cidade do rotor para fornecer o oxigênio necessário a ser introduzido. Esta pr~ 

tica assegura uma das vantagens desse tipo de rotor, pois permite a flexibilid~ 

de no fornecimento de oxigênio, servindo para instalações projetadas para o fu 

turo. Inicialmente o rotor trabalha com uma menor imersão, permitindo que o es 

gato no inicio nao fique super aerado, trazendo em consequência, economia de 
energia. 

A Figura 4.2 a seguir, mostra as curvas caracteristicas de funcio 
namento do rotor gaiola de 0,70 m de diámetro que permite o cálculo da capacid~ 

de de oxigenação e potência consumida para várias velocidades de rotação e prQ 

fundidade de imersão. (Cortesia da FILSAN). 

4.2.3 DECANTADOR SECUNDARIO, RECIRCULAÇAO DE LODO E LEITO DE SECAGEM 

Para que o valo de oxidação tenha uma operação continua, normalmen 

te e utilizado um decantador secunaário devendo todos os s6lidos formados retor 

narem ao processo, caracterizando assim um sistema fechado. 

O esgoto bruto, bem como o lodo formado no decantador, deve ser 
lançado a montante do rotor, para que se consiga uma mistura imedic1ta com o 
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llquido do valo. O efluente, por sua vez, deve ser removido num ponto mais dis 

tante para se evitar curtos circuitos. 
O decantador secundãrio ê geralmente dimensionado com uma taxa su 

perficial de sedimentação de 20 a 25 m3 /m 2 .dia e com um tempo de detenção de 2 
horas, possuindo se posslvel removedor de escuma, jã que normalmente no proce~ 

so nao ê incluído um decantador primãrio. 
O bombeamento do lodo para o valo deve ser dimensionado para 100% 

da vazao de projeto, possuindo dispositivo de ajustamento, pois numa operação 

normal esta vazão ê cerca de 67% da vazão media do fluxo afluente (19). E ev! 

dente que, na operação ê que se define a vazão do retorno do lodo, pois esta 

depende da concentração de sólidos existentes no valo e da concentração de só 

lidos levados ao mesmo. Na Africa do Sul as taxas de recirculação utilizadas 

sao bastante elevadas, sendo empregado valores ate 200%. 

O lodo ê estabilizado aerobicamente em conjunto com a massa llqu! 
da, passando 20, 30 ou mais dias no valo, sendo este fato caracterizado pela 

alta concentração de sólidos em suspensão (4 a Sg/1) mantida no tanque, enqua~ 

to que no processo de lodos ativados esta concentração geralmente se situa em 

n1veis mais baixos (1 a 3 g/1 ). Com isto a idade de lodo neste processo e 
maior, significando uma estabilidade tambêm maior, permitindo ser secado com 

facilidade em leitos permec1veis sem causar problemas de odor, moscJs ou roed~ 
res. 

A taxa superficial de secagem dos leitos que geralmente se utiliza 

e de 0,05 m2 /habitante. Valores como 0,035 m2 /habitante (22) foram tambêm en 

contrados na bibliografia consultada. 

4.3 

4.3.1 

unidades: 

EXEMPLO DE PROJETO 

COMENTARIOS INICIAIS 

O valo de oxidação, com operaçao cont1nua pode conter as seguintes 

Grade, caixa de retenção de areia e c~]ha Parshall 
- Estação elevatória de influente 
- Valo propriamente dito (unidade central) 
- Decantador secundãrio 

- Estação elevatória de recirculação de lodo 
- Tanque de contato 

- Estação elevatória de efluente 
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Neste item serã apresentado um exemplo aplicado a tratamento de es 

gatos dom~sticos com cãlculos e detalhes de algumas unidades, admitindo os se 

guintes dados: 

4.3.2 

- População 

1975 - 1500 hab 

1985 - 3000 hab 

- Contribuição per capita 

54 080 5 /dia 

150 l/dia 

- Vazão 

. 450 m3 /dia 

- Taxa de aplicação 

080 5 == 360 mg/1 

200 g DB0 5 /m 3 , obtida de uma razao F/M == 0,05g DBOs/g.SS.dia,e 

um MLSS a ser mantido no valo de 4.000 mg/1. 

O VALO E O SISTEMA DE AERAÇAO 

O maiot' problema de estações de tratamento projetadas para mais de 

uma etapa, ~a construção das unidades complementares, pois estas ampliações 

no futuro nem sempre são feitas, tornando-se a estação subdimensionada. 

No valo de oxidação este problema ~ resolvido projetando-se as unj 
dades para a 2a. etapa, sendo a variação de carga orgânica compensada por par~. 

metros de funcionamento do rotor, como velocidade e imersão, tu1·nando então 

possivel a construção da estação numa so etapa. Então, o volun1e do valo sera 

calculado em função da carga orgânica da segunda etapa como ê mostrildO a se 
guir: 

Carga -organica diãria 

lª etapa - 1500 hab x 54 g 080 5 /hab.dia == 81000 

2~ etapa - 3000 hab x 54 g lJIJ0 5 /hab.dia == 162000 

o volume do valo serã: 

V == 162000 g DBOs == BlO m3 
200 g DBOs7filT 

O tempo de detenção na 2~ etapa sera: 

g DBO~ 

g 0130~ 
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R = ~ = 1 ,8 dias 

O rotor escolhido e do tipo gaiola, com diâmetro de 70cm, cujo com 

primento seri analisado em função das etapas, velocidade de rotaçào e imersão. 

Para a 1~ etapa, como a vazão e menor, maior serã o tempo de deten 

ção, havendo uma maior oxidação do lodo, resultando portanto numa 1na1or neces 

sid1de de oxig~nio. Por essa razão, as relações de quantidade de 02 /DbCs admi 

tidos, foram as seguintes: 

1~ etapa - 3,0 g de 02/9 de DBOs 

2g etapa - 2,0 g de 02/9 de DBOs 
A Tabela 4.2 fornece a efici~ncia do rotor em kg 02 /m.h, em funçâo 

de sua imersão e velocidade de rotação, sendo estes dados tirados da 

4.2. 

Alguns valores da Tabela 4.2 foram obtidos atravês de wna interpQ_ 

lação aproximada. 

Tabela 4.2 - Eficiência do Rotor em '<g 02 /m.h em Função de _sua~~_c_~~-t~!~~!J_-: 
cas de Funcionamento. 

~ 
) 

v 0,08 o, 1 o o, 12 
~--~---

70 1 ,00 1 ,45 1 ,80 

80 1 , 25 1,80 2,50 

90 1 , 75 2,35 3,15 

100 2,30 3,55 4,60 

11 o 2,80 4,30 5,80 

Fonte: Dados tirados do grãfico da Figura 4.2 (Cortesia da FILSAN) 

O comprimento do rotor serã dado pela expressão: 

Comp. do rotor (m) 

ou ainda: 

= carga (g/h) x re1a~au u 2 /DB0 5 

Eficiência do rotor (g/m.h.). 

o, 1 s 

2,SU 

3,25 

4,20 

6,1S 

7,70 
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_ . [ Relação 02/DBO~ ] Comp.do rotor (m) -carga (g/d1a) x Ef. . · d t ( 1 d. ) 1c1enc1a o ro or g m. 1a 

Tabelando o fator entre colchetes, obtemos: 

Tabela 4.3- Fator em Função das Etapas, Velocidade de Rotação e Imersão,~ 

Multiplicado pela Carga Diária (g)darã o Comprimento dQ_Rotor(m~ 

--------- Etapas 
1~ 

Vel. Rotação Imersão (x 10-3) 
(rpm) (m) 

0,08 o' 125 

70 o' 1 o 0,086 

o' 12 0,070 

o, 15 0,050 
-

0,08 o' 100 

o' 1 o 0,070 
80 o, 12 0,050 

o, 15 0,038 
-

0,08 G ,072 

90 
o, 1 o 0,053 

o, 12 0,040 

o, 15 0,030 
. -

0,08 0,054 

100 o' 1 o 0,035 

o' 12 0,027 

0,15 0,020 
-

0,08 0,045 

o' 1 o 0,029 
110 o, 12 0,022 

o' 15 0,016 

Com os dados da Tabela 4.3 organiza-se a TahP.la 4.4 

(x 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

' 2~ 

lO- 3) 

,083 

,057 

,046 

,033 
-------
,067 
,046 

,033 

,026 

O, 048 

o, 
o, 
o, 
o, 
o, 
o, 

036 

027 

020 

036 
024 

018 

o, 014 

O, 
o, 
o, 
o, 

030 

C19 

014 

o 11 
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Tabela 4.4 - Comprimento do Rotor (m) em Função das Etapas, Ve1oci_~_9de_ de Rota

çao e Imersão. 

-c::::.:: 
Etapas 

V e ·1. Rotação Imersão 
(rpm) (m) 

0,08 

70 
o' lo 

o' 12 

o' 15 
-·· 

0,08 

80 
o' 1 o 

o' 12 

o' 15 
-

0,08 

90 
o' 1 o 

o' 12 
o' 15 

0,08 

100 o' lo 
0,12 

o' 15 

0,08 

110 o' lo 
0,12 

o' 15 

1~ 

(81.000g DBOs) 

lo' 12 
6,96 

5,67 

4,05 

8 'lo 
5,67 

4,05 

3,07 

5,83 
4,29 

3,24 

2,43 

4,37 
2,83 

2,18 

1,62 
-----

3,64 
2,34 

1 '78 
l ,29 

2~ 

( 162. o 00 g DBOs) 

l 3,44 

9,23 

7,45 

5,34 
--

l 

r---·--

o ,2.5 

7,45 

5,34 

4,21 

7, 77 

5,83 

4,37 

3,24 

5,.33 

3,8[) 

2,91 

2,26 

4,86 

3,07 
2,26 

l '7 8 

Os valores da Tabela 4.4 dão os comprimentos dos rotores com suas 

respectivas velocidades de rotação e imersões capazes de fornecer o oxigênio 

necessãrio ao processo metabólico para as duas eta~s. 

Na determinação do comprimento do rotor deve-se levar em conta as 
taxas recomendadas para obtenção da velocidade desejada na mistura liquidct, ta 
x~s estas que dependem do tipo de construção do valo. 

Adotando-se a taxa de 1 m de rotor para cada 180 m3 de valo, obte 
remos para o comprimento do rotor: 
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810m 3 

Tsüm 3 /m = 4 · Sm 

O comprimento adotado serã de 4,60m, dividido em dois rotores de 

2,30.m, com duas seções de 1 ,15m funcionando a 90 rpm, com imersão inicial de 

0,10m e imersão final de 0,12m. o valor 4,60m e superior a 4,29m e 4,3711l,dados 

da Tabela 4.4 para 90 rpm e imersão de O,lOm e O,l2m respectivamente 

A largura do valo dividida pelo comprimento do rotor, se~undo reco 

mendações praticas deve estar entre 1,5 e 2,8. Fixando para esta reliH,:áo o va 

lor de 2,6, obteremos a largura de: 

2,6 x 2,30 m 5,98 m - 6,0 m 

Adotaremos paredes laterais de inclinação l :1 e altura de lâmina 

de l ,20m, resultando como dimensões do valo: 

- Area transversal Ütil: 

A= ~~2 • 80 ) x 1,20 = 4,80m 2
, sendo 5,20m a largura da se 

ção na altura de 1,20111. 

-Comprimento ela linha media do fluxo 

L (m) = 
__ --ª.lQm j 

= 168, 7m = 170m 

A distância de um rotor para outro sera de 85m. 

- Pot~ncia requerida para cada rotor. 

Este dimensionamento ê também feito em função das condi_;(;._-:, de fun 
cionamento par·a 2~ etapa. 

Pelo grafico da Figura~__:__?_, para 90 rpm e O,l2m de imer'odO ol>tem
-se, por interpolação das curvas com 0,08m e 0,15m de imet'Sau, o vctlot f1Pl'OX1 

mado de: 

1,70 X 2,30 = 3,9lkW 
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Levando-se em conta a perda na transmissão (cerca de 10%), a potê~ 

cia final para cada aerador sera: 

p = 3,91 x l ,l = 5,77 HP 
0,745 

0,745 - conversão de kW em HP 

Serã adotada para cada aerador a potência comercial de 7,5 HP. 
As ligações entre motor e redutor de velocidade e entre redutor e 

aerador deverão ser feitas com luvas elásticas. Os mancais de apoio deverão 

possuir rolamentos auto-compensadores. 

O dimensionamento dos redutores de velocidade e luvas elásticas en 
contra-se em catálogos de fabricantes nacionais (FALK E TRANSMOTECNICA). 

Um outro procedimento seria dimensionar pelo processo de lodos ati 
vados, em função da idade de lodo. Aproveitando os dados anteriores e acrescen 
tando outros tais: 

Rs = 40 dias (idade de lodo) 

X v = 3. 200 mg/1 (MLSS - 4. 000 mg/1) 

Si = 648 mg/l (DQO biodegradâvel = 1,8 DBO) 

A seguir apresentamos a solução: 

a) So 

Si = 0,88So 

648 
So = l),BS 

So = 736 mg/1 

b) ~ 

s 1 + bRs 
- Y-KRs-

s l + 0,24 X 
= 

0,43 X 0,07 

s = 9 mg/1 

40 
X 40 



c) MLiS 

óS = (Si - S) = 648 - 9 = 639 mg/1 

MóS = (Si - S)Q = 639 x 450.000 

MóS= 287.550 x 10 3mg DQO/d 

d) X i i 

Xii _ SXii _ 0,07So 
- 1,42- 1,42 

Xii _ 0,07 X 736 
- 1,42 

Xii = 36,3 mg/1 

e) MXi 

MXi = XiiQRs 

MXi = 36,3 X 450 X 10 3 X 40 

MXi = 635.400 x 10 3 mg 

f) MXa 

MXa - YMLiSRs 
1 + bRs 

MXa _ 0,43 x 287. 550~º--=._x 40 
1 + 0,24 X 40 

MXa = 466.591 x 10 3 mg 

g) MXe 

MXe = 0,2bRsMXa 

MXe = 0,2 X 0,24 X 40 X 466.591 X 10 3 mg 

MXe = 895.855 x 10 3 mg 
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h) ~1X v 

MXv = MXa + MXe + MXi 

MXv = (635.400 + 466.591 + 895.855) X 10 3 mg 

MXv = 1.997.846 x 10 3 mg 

MXv v = -rv 

1 . 997. 846 X 1 Ü 3 

v -- ----T_-2mr·--

V = 625 m3 

j) T~npo de detençã~ 

k) 

625 
f{"'-

450 

R-' 1,4 dias 

X a 
·-

X a 
MXa 
v 

466.591 X 10 3 

X a = -- ------
625.000 

X a = 747 mg/1 

1 ) U~nanda de 02 carbonãcea 

t-'ll)/d = (1 - 1 ,42Y)M/\S + O,H x 1,42 x b x t·1Xa 
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MO/d- 0,389 X 287.550 X 10 3 + 0,8 X 1,42 X 0,24 X 466.5~1 X 10 3 

MO/d = 239 Kg 
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m) Massa de lodo a ser descartada por dia 

n) Volume a se_t_re_!:irado ___ Q_o ___ ~alo para controle do Rs 

Supondo que a operação de descarte seja feita duas vezes ao di a: 

625 
40 X 2 

Ni ::: O,lSo/1,42 

N i = 51 , 8 mg I l 

o.2) Partes de Ni 

o. 2.1) Nu i 

Nu i = 0,02 Ni 

Nu i ::: 0,02 X 51,8 

Nu i = 1 ,O mg/1 

0.2.2) NXi i 

NXii = o' 1 Xii 

NXi i o, l X 36,3 

NXii = 3,6 mg/1 



0.2.3) Na i -

Na i = Ni - Nu i -· NXi i 

Na i = 51 ,8 - 1 ,o - 3,6 

Na i = 47,2 mg/1 

o.3) ~N (síntese) 

~N = O,l[Y(Si- S) (l + 0,2bRs) + Xii] 
1 + bRs 

~N = O,l[0,43 (639) (1 + 0,2 X 0,24 X 40) + 36 ,31 
1 + 0,24 X 40 

/\N = 11 ,2 mg/1 

0.4) ~ 

Ns = fsd [Nai + RfnJl_:_fJE~ 
1 + KnXaR 

Ns = O 8 ~-_:_j_~ X 0,1 X 0,8 X 0,24 X 747] 
' 1 + 0,01 X 747 X 1 ,4 

Ns = 4,7 mg/1 

o.5) N disponível para nitrificação 

Ni - NXii - Nui - ~N - Ns 

51,8-3,6-1,0-11,2-4,7 

31 ,3 rng/1 

o.6) Demanda de O~ devida a nitrificação 

MO/d :: 31 ,3 X 4,6 X 450.000 

MO/d = 65 Kg 

- 58 -
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p) Demanda total de oxigênio 

MO/d = 239 + 65 

MO/d = 304 Kg 

q) Comentários sobre a quantidade de 02 necessária ao processo 

q.l) Considerando o pico (Marais- 30%) 

304 x 1 , 3 = 2 44 KgO 1 KgDBO v a 1 o r prõx imo ao sugerido de 162 , ~ , 

2,35, citado no item 4.2.3. 

q.2) Sem considerar a nitrificação 

I. 

valor próximo 
~:~.- ~ 

ginalmente por Pa~veer, que provavelmente não considerou o fe ;~ 

nõmeno da nitrificação, devido ocorrerem baixas 

na Holanda. 

4.3.3 O DECANTADOR SECUNDARIO E O LEITO OE SECAGEM 

- Vazão de contribuição 

. 450m3 /dia = 37,5 m3 /h 

- Area superficial 

Taxa de aplicação - 20 m3 /m 2 /dia 

Area = 
450m3 /dia 

20 m3 /m 2-/dia- = 22,5 m2 

- Volume 

Tempo de detenção = 2h 

Volume= 37,5 m3 /h x 2h = 70,0 m3 



Tabel~~- Dimensões de um Decantador Tipo Dortmund. 

( 1 ) Diâmetro (2) Area (3) Profundidade ( 4) Volume da 
do do do fundo in parte na o 

Tanque Tanque clinado(600} inclinada 

(m) (mz) (m) (m3 ) 

2,00 3 '14 1 '29 1 '73 
2,50 4 '91 1 '72 3,44 
3,00 7,07 2,16 6,01 

3,50 9,62 2,59 9,62 

4,00 12,56 3,02 14,44 
4,50 15,90 3,45 20,67 
5,00 19,63 3,88 28,46 
5,50 23,75 4,31 38,00 
6,00 28,26 4,74 49,46 
6,50 33,17 5,17 63,02 
7,00 38,47 5,60 78,86 
7,50 44 '16 C,03 97,15 
8,00 50,24 6,47 118,06 
8,50 56' 72 6,90 141 '80 
9,00 63,59 7,33 168 '51 
9,50 70,85 1,76 198,38 

10,00 78,50 8,19 2 31 , 5R 
----
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(5) V c 
d< 

)lume de 1/3 
1 parte supe 
or do fundo 
inclinado 

rl 

-----

( rn 3 ) 

1 ,04 

2,14 

3,78 

6.13 
9,34 

13 '34 
18,48 

24,85 

32,29 

41 '27 

52' lo 

63,84 

78 '1 o 
93,99 

lll,ln 

1 31 '60 

1S3,fí7 
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A referência bibliográfica (19), sugere que do fundo inclinado, p~ 

ra volume de decantação, seja utilizado somente l/3 da parte superior. Com ba 

se no citado acima foi elaborada a Tabela 4.5. 

O decantador de diâmetro 6,00m poderi ser usado, pois a area ~ su 

perior â necessiria (28,26 m2 ), e o volume esta tamb~m dentro do exigido. 

Fica então: 

70,00 m3 
- 32,29 m3 

n~ Coluna 4 (49,46 m3
). 

37,71 m3 , que e inferior ao valor encontrado 

A altura Útil a da parede lateral (parte cillndrica) do decantador 

sera: 

l, 33 m 

-Para os leitos de secagem, a taxa usualmente empre0ada e de 

0,05m2 /hab, resultando numa irea tota) de: 

a 1. etapa - 1.500 x 0,05 

2~ etapa - 3.000 x 0,05 

4.3.4 DETALHES 

A seguir estão apresentadas peças graficas sendo algum<tS pertence!!_ 

tes ao projeto de reformulação do valo de oxidação u.: Tabapu~ em Cóucilia, Ce. 

1. Planta de Conjunto 

2. Grade, Caixa de retenção de areia e Vertedor Parshall 

3. Rotor Hess 

3. l. Detalhe de Fabricação do Rotor tipo Hess 

3.2. Detalhe de Montagem do Rotor tipo Hess 
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5. 

5. 1 

A EXECUÇAO 
LOCAÇAO 
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Dentro da ãrea escolhida levantada topograficamente deverã ser fei 

ta a locaç~u das PPÇ?.~ constituintes da estação, serviço este que também deve 

1ct acompanhar todas as fases de construção, para que se tenha uma verificação 

parcial das obras acabadas, no que toca as posições e cotas estabelecidas no 

projeto. 

O valo não deve ser locado onde as ãguas superficiais possam inva 

di-lo. Um aique ao seu redor, ou outra obra de proteção deverâ ser usado para 

evitar que tal fato ocorra. 

5.2 PREPARAÇAO DO TERRENO 

Inicialmente deverã ser feito um desmatamento, compreendendo na 

derrubada e o desenraizamento do material existente na ãrea, devendo este mate 

rial ser deslocado para um local afastado da obra e em seguida uma 

com remoção da camada superficial onde existem vegetais de pequeno 

vendo este material ser também afastado, juntamente com o entulho 
menta. 

raspagem, 

porte, de 

do desrnata 

No caso de terreno pantanoso deverã ser executada uma drenagem,com 

nTvel inferior ao fundo do valo. 

5.3 ESCAVAÇAO 

O terreno deve ser de preferencia plano para que se torne mTnimo o 

volume de escavaç~o. e num determinado nivel que seja possivel evitar uma ele 

vatõria de influente. No caso do local não ser plano, a maior dimensáo do valo 

deve ficar paralela ~s curvas de nTveis com o fim de reduzir o volume a esca 
var. 

A escavaçao poderã ser feita manual ou mec~nica dependendo do tipo 

e volume do material. Recomendaçoes prãticas indicam que ate 300m 3 (capacidade 
para 1 .000 hab) poderâ ser feita manualmente. _ 

Pa1~a o fundo do valo, não ê preciso ter o mesmo cuidado que e re 

querido para as lagoas de estabilizaçao, pois o fator infiltração tem muito me 
nor i111portancia devido a extensã.o do valo ser muito menor. 
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5.4 REVESTIMENTO 

Existe um grande numero de valos de oxidação que foram construidos 

sem revestimento. Neste caso o talude deverá ter uma inclinação igual ao do t~ 

lude natural do solo sob a água (admite-se geralmente 1,5 na horizontal para 

1,0 na vertical). De qualquer for~a e conveniente revestir o valo nas vizinhan 

ças dos rotores, bem como em todos os pontos onde o fluxo muda de direção,pois 

ne~tas regiões e que geralmente a erosão ocorre. 

No caso de terrenos arenosos, o revestimento deverá ser feito em 

todo valo, com lajotas de pedra, ladrilhos comuns ou concreto armado. 

Quando o revestimento for em concreto armado, sua espessura mínima 

deverã ter lOcm, com juntas de expansão nos fins das porções circulares e nas 

1 inhas de junções onde serão colocadas as estruturas de suporte dos rotores. 

Juntas de expansao também deverão ser colocadas, a nâo mais de 18m do centro 
do valo. 

No caso de seção retangular o revestimento coincidirã com o 

prio material de construção que poderi ser de alvenaria ou concreto. 

5.5 DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SATDA 

-prQ 

As tubulações deverao ser em ferro fundido por representarem maior 

resistência. 

O dispositivo de entrada deverá possuir grade, caixa de retenção 

de areia e medidor de vazão, podendo ser este ultimo uma calha Parshall. 

Tanto o dispositivo de entrada como o de saída poderá ser feito em 
alvenaria ou concreto. 

O dispositivo de saída deverã permitir que haja variação no nível 

do valo, havendo portanto a possibilidade de mudança da imersão dos rotores, 

sendo essa operação necessária para controle de velocidade do fluxo e do consu 
mo de energia elétrica. 

Alguns detalhes construtivos de outras unidades que podem perte~ 

cer ao tratamento, como estações elevat6rias, decantador secundáriu, tanque de 

cont~to não serão aqui citados, por serem comuns a outros tipos de estações. 
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CUSTO 

COMENTARIOS INICIAIS 

O custo de construção de um valo de oxidação normalmente -e menor 

que 30 a 40% das instalações convencionais. 

O custo operacional é baixo, exigindo a presença do operador em 

cerca de 4 a 20 horas por semana, numa média de 2 horas por dia. 
r importante lembrar que o valo de oxidação tem um consumo muito 

maior de energia elétrica que as estações convencionais de tratamento de esgo 

tus. O consumo anual chega a l8kWh per cãpita na Holanda e 25 a 30kvJh per câpj_ 

ta nos Estados Unidos, sendo este ultimo valor explicado pela existéncia de 

u::~a maior carga 080 por pessoa. (29) 

A Tabela 6.1 mostra os dados de custos de alguns valos norte ameri 
canos e holandeses. 

Tabela 6.1 -Cidades com População de Projeto e Custo Per Capita de Alguns Va

los Norte Americanos e Holandeses. 

-----·---------------.------------.-----------------
Cidade População de Projeto Custo em US$ Per Capita 

-------···-·---------1--------------,t------------------
Walsenburg, Colo 
Glenwood, Minn 

Stayton, Oregon 

West Salem, Ohio 

Blosson, Tex 
Graford, Tex 

G~dley, Tex 
Noordwi j k, Ho 1 . 

Nheer, Hol. 

~h rme l en , Ho 1 . 

Hit•rden, Hol. 

Ijhorst 

Benschop, Hul . 

6000 

4300 

3500 

2000 

1000 
600 

500 
2500 

1800 

1000 

1000 

500 

400 

15.80 

16.00 
21.20 

35.33 

27.00 

44.20 

45.00 

5.00 
(sem pavimentação) 

25.00 
(concr. reforçado) 

1 o. so 
(sem pavimentaçao) 

40.00 
(concr.pavimentado) 

13.50 
(sem pavimentaçao) 

-----·-----------'-------------'--------------
Fonte: PESSOA, C.A. Valos de Oxidação, In: Processos Simplificados de Tratamen 

to de Esgotos. CETESB/USP-FSP, 1973. 
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Este capitulo é baseado fundamentalmente, em um trabalho desenvol 

vido pelo Dr.Robert W.Wheeler, da Universidade de Virgínia nos Estados Unidos, 

em 1967 (30). O trabalho citado baseou-se em dados obtidos de um questionãrio 

ft'ito a todos os engenheiros consultores dos Estados Unidos e Canadã, que prQ 

jer~ram valos de oxidação na epoca. 

Inicialmente, uma revisão na literatura pertinente feita pelo a~ 
tor, em estações de tratamento para pequenas populações equivalentes abrange!:!_ 

do o periodo de 1956 a 1963, mostrou os resultados apresentados na Tabela 6.2 

ã seguir: 

T,~~)t:_li:_~:.~ - f..t~s._~o Per Capita Esperado em Diversos Tipos de Tratam~_~.!_o Relacio 
nado com a População Equivalente. 

1000 hab. 5000 hab. 10000 hab. 

(US$) (US$) (US$) 

lodos ALivados, Incluindo Estações Campa~ 

tas 

Lagoas de EstaGilizaçao 

Estaçoes Tipo I1nhoff 

Filtr·os BiolÕgicos com Digestào de Lodo 

65 

16 

44 

75 

··------ --------

29 

11 

31 

I 
50 I 

~~ll)_s~e ~-"-~~~~~----------------------- ___ 1_5 __ .l. ______ / __ 7_,_5_o __ 

Fonte: WHEELER, R.W. A Cost Survey of Oxidation Ditches in the United States 
and Canada, West Virgínia, 1967. 

Vale aqui salientar que o valor da construção de lagoa~> de estabi 

liza,.do e ll'luito diJninuido quando existe disponibilidade suficiente de ãrea a 

ba i x o custo . 

6. ')_ . ' LUL LTA E ANALISE DOS DADOS 

Corn os dados recebidos do questionário foi feito um ajustamento de 
preços, Cltravês de 1ndices de custo para tratamento de esgotos, em fUI1ÇaO do 
local -

fori.lm constru1das estações, determinaçao e epoca em que as bem como a do 
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custo per cãpita em função da população equivalente de projeto. Em seguida foi 

feita uma analise estatistica, determinando-se o valor esperado, bem como o i~ 

tervalo de variação com 95% de confiança para uma população de 1.000 habitan 

tes. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: (Tabela 6.3) 

Jabelc~__!_:l- Custo Per Capita Esperado e Limites de Variação para Valos de 

Q!idação com uma População Equivalente de 1.000 habitantes. 

V a 1 o de 

Valo de 

Valo de 

Valo de 

Valo de 

Valo de 

Caracteristicas do Tratamento 

Oxid,ação 

Oxidação sem Desintegrador 

Oxidação sem Leitos de Secagem e Desintegrador 

Oxidação sem Decantador Secundaria 

Oxidação sem Leito de Secagem 

Oxidação sem Desintegrador, Leitos de Secagem 

Esperado 

(US$) 

45 

44 

43 

42 

Variação 

(US$) 

29 - 68 

30 - 58 

30 - 63 

23 - 63 

e Decantador Secundaria 31 18 - 52 

V a 1 o de Oxidação sem Leitos de Secagem e Decantador Se j' 
cu nrl_._~_ã_r_i o ______________ --------------4------3-2-- W - 56 

Fonte: WHEELER, R. W. - A Cost Survey of Oxidation Ditches in the United States 

6.3 

· and Canada, West Virgínia, 1967. 

RESULTADOS 

---1. A adição de uma grade com a eliminação do desintegrador reduz 
no custo inicial em cerca de US$700 a US$1 ,700, alem de dimi 
nuir a operação e manutenção do sistema; 

2. A eliminação dos leitos de secagem do projeto pode reduzi r o 

custo inicial de construção de US$250 a US$3,700; 
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3. Eliminando o decantador secundãrio, usando o valo como tanque 

de sedimentação, consegue-se diminuir o custo inicial de 
US$7,500 a US$20,000; 

4. A eliminação dos três itens acima darã uma redução total ini 
cial de US$7,500 a US$24,000; 

5. O custo de construção por m3 /dia de vazao para valos de oxida 
ção, varia de US$92.34 para população equivalente de 5.000 h~ 

bitantes a US$218.99 para população equivalente de 250 habita~ 
tes. Nas estações compactas para as mesmas populações equivale~ 

tes, estes valores são de US$139.84 a US$625.32 por m3 /dia de 

vazao. 

RECOMENDAÇOES 

1. Os valores obtidos para serem aplicados devem ser corrigidos em 

função do local e epoca a serem utilizados. 
2. O trabalho em questão não apresentou uma melhor relação entre o 

custo e algumas caracteristicas de execução, como revestimento 

do valo, etc., devendo-se portanto ter cuidado na aplicação dos 

resultados obtidos. 
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Uma limpeza geral diária na estação e importante,pois permite não 

so tornar o local de trabalho do operador mais agradável, como também ê neces 

sária para o seu bom funcionamento. Esta 1 impeza inclui ainda, remoção da areia, 

dos detritos retidos na grade, lavagem das calhas e paredes do decantador, bem 

ccmo a remoção de graxa e escuma de sua superficie. 
O operador deverã periodicamente enterrar a areia removida e o ma 

terial retido no gradeamento. 

7.2 MANUTENÇAO DO EQUIPAMENTO 

E de fundamental importância, a manutenção do equipamento. O op~ 

radar deve verificar o funcionamento de cada peça do equipamento diariamente. 

As obstruções de bombas, válvulas de retenção e tubulações devem ser imediata 
mente removidas. As peças defeituosas devem ser consertadas ou substituídas, p~ 

ra que tal defeito não produza reflexos negativos em outras peças do equipame~ 

to. Neste ponto ê bom lembrar que cuidados especiais deverão ser dirigidos aos 
aeradores, pois são a parte central e mais importante do sistema, e os equip~ 
mentos que apresentam mais defeitos. A observação de ruidos, identificando pr~ 

blemas mecânicos nos seus estágios iniciais, poderá evitar despesas ma i ores 

cc.m. reparos ou substituições futuras. 

· O operador deverá seguir rigorosamente o esquema 

as instruções de manutenção do equipamento, fornecidos pelo 
rao ser usados 6leos e graxas apropriados. 

de lubrificação e 

fabricante. Deve 

Uma lubrificação deficiente poderá ocasionar um super aquecimento 
nos mancais de apoio, enquanto que uma super lubrificação e inadequada, pois 

significa desperdicio de dinheirc. 

Uma pintura deverã ser feita periodicamente sempre que se fizer ne 
cessário, dando-se especial atenção as partes em ferro. 

7.3 

7. 3.1 

PRINCTPIOS DE OPERAÇAO 
FATORES DE CONTROLE 

No valo de oxidação os fatores que controlam sua operação sao: oxi 
g~nio introduzido e o retorno de lodo. 
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O oxig~nio introduzido no processo ~ controlado atrav~s da profu~ 

didade de imersão dos rotores, fator este que pode ser regulado através da va 

riação do nível do líquido no valo. Aumentando-se ou diminuindo-se a imersão, 

aumenta-se ou diminui-se, respectivamente, o fornecimento de oxigênio pelo rQ 
tor. Cuidados especiais, deve-se ter no aumento da imersão, para nao sobrecar 

regar a potência dos rotores, e na diminuição, para não reduzir a velocidade 

do fluxo no valo, de tal forma que possa sedimentar os sõlidos em suspensão ne 

le existentes. 
No fator retorno de lodo teremos que considerar dois casos: a op~ 

raçao descontínua e a operação contínua. 
No primeiro caso, o sistema ~ caracterizado pela não existência de 

um decantador secundaria como componente ja estação, utilizando-se o prÕprio 

valo como câmara de sedimentaria, não exi~tindo portanto a operação recircula 

ção do lodo. Para que a sedime:~ação ocorra o rotor ~ interrompido durante 20 
a 30 minutos aproximadamente. Neste período a velocidade do fluxo diminui e os 

sôl idos sedimentãveis vão ao fur1do, deixando na parte superior uma camada 
transparente que ê descarregada por um dispositivo apropriado, que pode ser um 

sifão. Neste ~ltimo caso, o nível do líquido baixa at~ o ponto onde o sifao 

perde a sua escorva. O rotor começa a funcionar novamente quando jã existe al 
guma submerg~ncia. O ciclo ~ reiniciado quando o nível do líquido chega ao mã 
ximo, atrav~s do esgoto afluente ao valo. Segundo a maioria dos autores, o ex 

cesso de lodo deve ser retirado para os leitos de secagem, quando se atingir a 

concentração de 8.000 mg/1 de solidos em suspensão no interior do valo. No en 

tanto, os autores de um trabalho apresentado no 89 Congresso Brasileiro de En 

genharia Sanitãria (27), afirmam que apôs 8 anos de experiência operacional ve 

rificaram que os níveis de MLSS (3.000 a 8.000 mg/1) encontrados na bibliogr~ 

fia especializada, são praticamente inatingíveis em unidades de operaçao inte~ 

mitente, desde que se queira obter um certo grau de clarificação no efluente, 

deixando transparecer ser mais coerente a obtenção de valores ate 3.000 mg/1. 

O segundo caso, ou seja, a operação contínua, é muito mais sim 

ples, mas requer um dispositivo de sedimentação. 

Todo o lodo ativado, contendo normalmente uma concentração de l a 
2~':. ci~ sõl idos deve ser retornado o mais breve possível, para que s~~ oh tenha 

uma concentração de sólidos em suspensão na mistura líquida da ordem de 

6.000 mg/1. Este retorno poderã ser feito atrav~s de bombas centrifugas. A ta 
xa de retorno de lodo poderá ser verificada observando-se o decantador secunda 

rio, pois quando este retorno estã sendo feito apropriadamente, o n1vel ", 1:1an 
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-to de lodo no início está perto do fundo do c1arificador e seu crescimento e 

lento durante o período de l a 4 semanas, tempo este necessário par& que a 

quantidade dos sólidos aumentem. Se o bombeamento não ê suficiente este nível 

crescerá rapidamente. O nível do manto de lodo deve crescer atê a ger~triz in 

ferior do tubo efluente do decantador, aproximadamente no mesmo tempo que se 

chegue a concentração de 8.000 mg/1 de sólidos em suspensão no interior do va 

lo. (19). Neste ponto ê necessário se fazer descargas do lodo em excesso. 
A frequência de remoção do excesso de lodo vai depender da qualida 

de do efluente que se quer obter e da carga que a estação suporta. 

Pode-se operar um valo de oxidação sem praticamente se remover o 

exces~o de lodo, havendo com isto no entanto, perda de efici~ncia no tratamen 

to, pois o efluente final apresentará alguma DBO e sólidos em suspensão. Para 

se obter um efluente altamente clarificado ê necessária a remoção do excesso 

de lodo quando a estação estiver em plena carga. 
A taxa de retorno de lodo vai depender dos sólidos inertes do esgQ 

to bruto e da DBO removida diariamente, fatores estes determinantes no cresci 

menta dos sólidos em suspensão da mistura liquida. Normalmente quando os sóli 

dos decantáveis atingirem o valor de 550 a 650 ml/1, a concentração de sôlidos 

em suspensao chegar a 8.000 mg/1, cu o nível de OD atingir va 1 ores i nfe 
riores a 0,5 mg/1 no valo, o excesso de lodo deverá ser removido para que a 

qualidade do efluente não seja afetada. Este excesso será então enca1ninhado p~ 

ra os leitos de secagem, devendo a concentração de lodo ser diminuída em cerca 
de 35 a 50% em um ~nico dia, para que possibilite o rápido crescimento dos só 

lidos. A remoção, de apenas uma pequena parte, resultará num t'âpidü retorno 

das condições anteriores, necessitando portanto que esta operaçao seja mais 
frequente. A experiência indica que com um lodo denso esta remoção poderá ser 
feita em intervalos de 1 a 4 semanas 

~!arais recomenda,que o sistema de recirculação permita uma razão 

de ate 2:1, para que seja evitado o fenômeno da desnitrificaçao nos decantado 

res secundários com o aparecimento de lodos ascendentes (rising sludge),que s~ 
-rao carreados com o efluente, prejudicando portanto a qualidade do trdtamento. 

Com este procedimento, o lodo permanecerã menor tempo no decantador, ou seja 

evitando condições anóxicas (organismos aer6bios em~mbientes sem oxig~nio),f~ 
tor este preponderante para que a desnitrificação ocorra.[ verdade qut~, alguma 

parte do fenômeno (desnitrificação biolÕgica) acontece dentro do prÕpt'io valo. 

No entanto, isto se faz de uma maneira descontrolada devido o aparecimento de 

reg1oes com condições anõxicas a montante dos rotores ser casual. 
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Outra recomendação feita pelo mesmo autor, como ja foi citado ante 

riormente ~ que o descarte de lodo, resultante de uma remoção de l/Rs de volu 

me do tanque de mistura liquida, seja diario, para que se obtenha um controle 

hidrãulico da idade do lodo. 

7.3.2 

7.3.?. 1 

TESTES DE CONTROLE 
OBSERVAÇOES GERAIS 

A cor e o odor são dois bons fatore~ de auxilio, independente de 

1nstrumentação na operação da estação. 

Com o esgoto dom~stico normal a mistura lTquida do valo deve ter 

cor marron escura. Se a cor mudar para marron claro e os sõlidos ficarem mais 

fluidos, a eficiência da estação deve ter diminuido e sua correção poderá ser 

feita aumentando-se a concentração de sõliàos em suspensão através do retorno 

do lodo. A cor preta significa estado séptico, que poderá ser corrigido aume~ 

tando-se o fornecimento de oxigênio através de uma maior imersão dos rotores. 

O valo de oxidação quando bem operado não apresenta odor objetã 

vel, sendo comum o cheiro de terra. Se a 1 gum mau cheiro aparecer, deve-se ini 

cialillente tentar localizar a causa, pois poderá ser proveniente da falta de 

limpeza da estação, como por exemplo a não remoçao de graxa e escuma que entra 

ram para o estado septico, não significando portanto que a estação esta ma 1 

operada. O mau cheiro persistindo, com ca1·acterísticas de ovos podres, acomp~ 

nhado .de uma cor escura da mistura liquidi:l no valo, significa que o !Jl'Ocesso 

passou de aer6bio para anaer6bio. 

7.3.2.2 TEMPERATURA 

E importante conhecer a temperi:ltura do esgoto afluente a estação 

que deve ser alguns graus superior a da ãgua de abastecimento. Um aumento de 

temperatura pode ser causado pelo lançamento de esgoto industrial aquecido. 

A temperatura do esgoto tem efeito sobre a decantação e a ativida 

de biol6gica. A medida que a temperatura cresce, a viscosidade do liquido dimi 

nui melhorando a sedimentabilidade. A atividade biolõgica e função da temper~ 

tura e do tempo. A medida que a temperatura aumenta na faixa 7oc a 400C a ati 

vidade biol6gica aumenta e vice-versa. (18) 
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7.3.2.3 SOLIDOS SEDIMENTAVEIS 

O teste de s6lidos sedimentãveis ~muito simples e o mais importa~ 

te, podendo ser feito com dois cilindros graduados que são enchidos com amos 

tras da mistura líquida e do efluente do decantador at~ 1.000 ml. e deixados 

em repouso durante 30 minutos. 
Na amostra da mistura líquida do tanque de aeração, 

ve ~,bservar a percentagem de volume atrav~s da leitura da escala 

o operador d~ 
do cilindro 

graduado, a transparência do líquido sobrenadante acima do lodo e a densidade 

do lodo sedimentado; o do efluente do clarificador, a existência de lodo se 

dimentado e a transparência do liquido sobrenadante. 
Quando o teste do valo apresentar um líquido sobrenadante turvo, 

mesmo que o lodo sedimentado seja denso, a estação, estã sendo mal ope~ada. Ne~ 

te caso, o efluente do clarificador também deverã apresentar turbiclez. Se o so 

brenadante da mistura liquida for clarificado e o do decantador for turvo, o 

problema se encontra nesta ultima unidade, sendo a causa usual deste fato a 

existência de lodo no estado séptico no decantador. 

Se a mistura líquida do tanque de aeração tiver uma cor preta e 

com odor de ovos podres, o teste poderã apresentar um sobrenadante turvo pode~ 
do este fato ser ocasionado devido o oxigênio fornecido ao sistema ser insufi 

ciente ou o retorno do lodo ser demasiado. Para verificar esta ul tinta possibj_ 

lidade um teste completo de laborat6rio deverã ser realizado. 
Quando o sistema estã sendo bem operado, u teste de s6lidos sedi 

mentãveis da mistura liquida apresenta um lodo de boa densidade e um sobrena 

dante clarificado, e o do efluente do clarificador mostra um leve traço de lQ 

do sedimentado e uma quantidade irris6ria de flocos suspensos no sobrenadante. 

Donde se conclui que a clarificaçao da amostra do efluente do decantador é um 

indicador excelente de uma boa operação. 

7.3.2.4 ESTABILIDADE RELATIVA 

O esgoto possui uma grande quantidade de-matéria orgânic,l, havendo 

inicialmente uma decomposição aer6bica. Quando o oxigênio disponivel se esgota 

a decomposição passa a ser anaer5bica, co1n produção de mau cheiro caracterizan 
do o estado séptico. 

O teste de estabilidade relativa é muito simples, consistindo em, 

apos ser colhida a amostra no efluente do decantador, colocar-se uma StJlução 
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de azul de metileno, que na presença de oxigênio conserva a cor, perdendo-a PQ 

r~m quando o oxigênio dissolvido se acaba. 

Este teste, portanto mede a putrescibilidade do esgoto ou seja sua 

tendência a tornar-se sêptico, sendo interessante que seja feito pelo menos se 

manalmente. Os resultados são expressos em relação aos dias decorridos sem pe_r:_ 

da da cor azul, ou em percentual da estabilidade relativa. Se a cor permanecer 

durante 10 dias o efluente ê considerado estável. 

7.3_2.5 SOLIDOS EM SUSPENSAO NA MISTURA LTQUIDA (TEOR DE RESTDUO SECO) 

Correspondente aos sólidos totais contidos no tanque de aeraçao. 

~os valos de oxidação esse teor ê geralmente superior ao de outros processos 

convencionais de lodos ativados, oscilando er1tre 4 a 8 g/l. Para um fndice de 

Mohlman 70, valor conside1·ado usual para uma boa operação, signifi.:arã 280 a 

560 ml de lodo pm· 1 itro da mistura 11quida no tanque de aeraçao. 

7.3.2.6 OXIGtNIO DISSOLVIDO 

As instruções para realização deste teste são geralmente forneci 

das pelo fabricante do aparelho, ou se encontram no Standard Methods. O valor 

do oxigênio dissolvido preconizado no funcionamento do valo de oxiddçao ê em 

torno de 2 mg/1. Concentração de OD, acima de 4 mg/1, pode resultor numa nitri 

ficaçáo excessiva, aumentando a possibilidade do apdrecirnento de lodo flutuan 

te no decantador secundário, ocasionado por un1a desnitrificaçao nessa unidade. 

Para diminuir o oxigênio dissolvido, aumenta-se o retor·no de lodo ou diminui
-se a imersao dos rotores. 

7.3.2.7 pH 

O rH ~outro teste de realizaçao muito simples, que devet·ã ser fei 

to no esgoto bruto afluente e no valo de oxidação. O pH do esgoto dome:,tico 

nornlal e aproxilnadamente 7. Um pH baixo pode ser fatal para os rnicrur·gartÍSIIlOS 

exi<:.tentes no processo, podendo este fato ser ocasion.1do, pm· exemplc•, J->Or uma 

nitrificaçao excessiva. Os valores de pH devem ser anotados para fJue as varia 

çôes sejam corrigidas, antes que tragam problemas ã operaçao da estaçau_ 
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?.3.2.8 CLORO RESIDUAL 

o teste de cloro residual e feito para assegurar a garantia da qu~ 

~idade do efluente no que se refere ao aspecto bacteriolõgico. O efluente do 

decantador secundãrio e clorado, devendo-se deixar um cloro residual m1nimo de 

1 ,O mg/1, valor este que assegura, apos a passagem pelo tanque de contato, pr~ 

ticamente todas as bactérias sejam destru1das. 

7.3.2.9 OUTROS TESTES 

Os testes de Cloretos, Dureza, Alcalinidade, Demanda Bioqufmica de 

Oxigênio, Demanda Química de Oxigênio, Nitrogênio Amoniacal, Nitritos, Nitra 

tos, Fo~fatos, Contagem Total de Bactérias, Coliformes, poderão ser feitos no 

sentido de avaliar a ef·iciência do tratamento, auxiliando na correção das defl 

ciências da operação. Entretanto, devido estes testes exigirem maiores cuida 

dos na sua determinação e urna instrumentação e material reagente mais onero 

sos, geralmente não são feitos no laboratõrio de rotina da estação. Parâmetros 

como lndice de Lodo ou lndice de ~lolhman, Idade do Lodo são também ;mportantes 

no controle da operação. 

7.4 RELATOS DE OPERAÇOES 

Neste item serã feito um relato resumido por estação de vãrios tra 

balhos sobre operação de valos de oxidação e de dados da operaçao do valo de 
Tabapuã, em Caucaia - Cearã. 

7. 4. 1 

7.4.1.1 
BEAVERTON, OREGON (14) 

CARACTER1STICAS DA ESTAÇAO 

O valo em questão trata os esgotos domesticas da 

Tektronix com 4.000 funcionãrios, de uma sorveteria, de um centro 
e de um local para jogo de boliche. ..___ 

Companhia 

de compras 

O processo de tratamento recebe a maior parte de sua carga orgãni 
-ca de 8:00 as 17:00 h, sendo que aos sãbados e domingos a carga torna-se bas 

tante pequena, devido a indústria funcionar apenas 5 dias por semana. 

A estação possui as seguintes unidades: uma estação elevatõria de 

influente, o valo propriamente dito, um decantador secundãrio e um tanque de 
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contato onde e feita a cloração. Um medidor de fluxo foi instalado entre o ela 

rificador e o tanque de contato. O clarificador foi construido acima do terre 

no o ciue exigiu uma elevatõria entre o valo e o decantador, tornando a oper~ 

ção desta ~ltima unidade intermitente mas permitiu que o retorno do lodo fosse 

feit~ por gravidade. 
O fornecimento de oxigênio e a circulação da mistura líquicld são fei 

b~atraves de 2 rotores gaiolas de 70cm de diãmetro e 3,05m de comprimento ca 

da, funcionando a 75 rpm com motor de 7,5 HP. 

A estação e equipada com um pequeno laboratõrio capaz de r-ealizar 

os testes de s6lidos sedimentãveis, 00, DBO, pH e cloro residual. 

7.4.1.2 PESQUISAS DE CAMPO 

Os s6lidos ~" suspensão da mistura liquida no periodo de agosto de 

1963 a maio de 1964 variaram segundo a Tabela 7.1. 

Tabela 7.1- -~Õlidos em Sus_per~_sào da_Mistura Líquida em Aeração_~Agos!_o _ _j~ 

1963 a Maio de 19fJ4. - . 

------·-------

Mês 
SÕlidos em Suspensão 
dd Mistura Liquida 

(mg/l ) 

-----------

Obs: 

---11---------·-------

Agosto 

Setembro 

Novembro 

Dezembro 
Fevereiro 

Março 

Maio 

2000 

2500 

4000 

4900 

7600 

6700 

7700 
·---------------------··------

Foi dada uma descarga 

para o leito 

de secagem. 

Fonte: GUILLAUME, F & ENG. P- Evaluation of the Oxidation Ditcheas a means of 

Wastewater Treatment in Ontario. Ontario, Canad~, 1964. 

O grau de tratamento foi estimado em função da remoção de DBO, re 

sultando que, no período de outubro a dezembro de 1963 quando a média dà DBO 

do esgoto bruto em 22 amostras foi de 150mg/l, o efluente apresent0u 68% das 

amostras com DBO igual ou menor que 15mg/l, dando uma eficiência aproximada de 
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90%. Jã no periodo de janeiro a maio de 1964, em 39 amostras, o esgoto bruto 

ct!Wesentou uma media de 137 mg/1 e 7l~s das amostras mostraram uma DBO igual ou 

111enor que 10 mg/1, dando uma efici~ncia aproximada de 92,7%. 
o tempo de detenção aproximado, baseado na vazão media diãria medi 

da de 690m 3 e no volume médio do valo de 712~5 m3
, correspondente a altura da 

lâmina lf~uida de 0,91 m, foi de: 

Sob condições normais de operação, o nfvel do valo pode var1ar de 

O,Jl ma 0,99 m. Neste ~ltimo nivel, o volume da mistura liquida é de 760m 3
, 

dar~a.o um volume mãximo por m de rotor de: 

760 
6. 1 

= 

valor este bem abaixo do limite de 200 m3 /m para valos revestidos. 

O oxig~nio dissolvido na mistura liquida, medido a montante e a JU 

sante do rotor leste na manhã de um dos dias visitados (26 de maio de 1964), 

deu como resultado os valores 0,2 e 2,2 mg/l. As 10 horas, o rotor ueste foi 

desligado, sendo que 1 hora depois o 00 a montante do rotor leste caiu para z~ 

ro, e ~s 11 horas e 30 minutos, a j~sante do mesmo rotor, o OD deu 0,3 mg/1. 

Devido a aparente defici~ncia de oxigênio no sistema, foi recomen 

dado que o rotor oeste funcionasse tambem continuamente.No entanto,ãs 16 horas e 

30 minutos do mesmo dia, o mãximo OD obtido no valo foi de 0,7 mg/1. As 20 ho 
ras e 45 minutos, os valores de 00, a montante e a jusante de ambos os roto 

res, variaram de 2,9 a 3,3 mg/1, mostrando ser evidente que com o decréscimo 

da carga or'gânica sobre o valo no fim de um dia de trabalho, o sistema de aera 

ção e capaz de recuperar completamente (1 deficiência de oxig~nio durante o 
dia, náo afetando o processo de tratamL:rrLu. 

No dia 28 de maio em que sõ o Õrgão "staff" da companhia f une i o 

nou, um minimo de 4,0 mg/l de OD foi mantido no valo, nao havendo decresci1110 

apreciãvel durante o dia. Com o desligamento de um dos rntores, apena~, S hcwas 
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d0~ois do primeiro dia normal de funcionamento da empresa, o 00 ca1u para 

2,2 mg/1 a montante e 3,3 mg/1 a jusante, indicando que apenas ur.1 i'·otor, ê ca 

paz de manter o nfvel de oxig~nio necessârio, quando a estaçao estâ recebendo 

uma carga orgânica reduzida. 

7.4.2 

7. ;] . 2. 1 

CIDADE STAYTON, OREGON (14) 

CARACTERTSTICAS DA ESTAÇAO 

Este valo foi construido para tratar os esgotos domésticos da cida 

d~ de Stayton, com população estimada em 1964 de 2.200 habitantes, tendo sido 

a estaç~o projetada para uma população final de 3.500 habitantes. A vazao mêdia 

diãria de projeto foi estimada em 1.630 m3 e a carga orgânica diária em termos 

Jc DBO a 5 dias em 286 kg. 
A estação de tratamento ê constituída de um gradeamento, o valo 

propriamente dito, um decantador secundário e um tanque de contato onde ê fei 

ta a cloração. 
O esgoto bruto chega ao valo por gravidade e ê lançado a n1ontante 

Je um dos rotores, sendo a entrada do retorno do lodo adjacente a este lanç~ 

menta. A mistura liquida vai por gravidade do valo para o decantador, e ore 

ti.>rno do lodo bem como a descarga do seu excesso, sâo feitos a traves de bombea 

1nento. Do decantador o efluente vai para o tanque de contato onde ê clorado e 

em seguida conduzido através de um canal para o corpo receptor. 
O laboratório, situado fisicamente onde estão os controles eletri 

cos do sistema e o eC]uipamento de cloraçao, tem condiçoes de r-ealizar os tes 

tes de controle de rotina como sólidos decantáveis, cloro residual, etc. 

7.4.2.2 PESQUISAS DE CAMPO 

O sistema foi posto em operação em 1963, sendo que em junho de 

1964, aproximadamente metade das casas da municipalidade estava ligada ao sis 

tema de esgoto p~blico, contribuindo com uma vazão mêdia diária de 557m 3
• 

Os primeiros testes de sólidos decantáveis deram como resultado 9% 

de sólidos sedimentáveis com um dos rotores funcionando, apresentando um sobr~ 

nadanle turvo, embora o lodo tivesse uma cor ligeiramente marron. Com os dois 

rotores em operação, o valor obtido para este parâmetro foi de 18%, mostrando 

a necessidade do funcionamento de ambos, para manter os sólidos em suspensao 

na mistura lfquida. 
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Do volume do valo,calculadÓ em 1.334 m3,com o comprimento total dos 

rotores de 6,10 m, obteve-se uma taxa de 219 m3 /m de rotor, valor este sup~ 

rior ao limite mâximo recomendado de 200m 3
• 

Medidas de 00 foram feitas em um ponto a jusante do rotor norte, 

aproximadamente no centro do valo, variando-se a operação dos rotores. Os valo 

res obtidos se encontram na Tabela 7.2 a seguir: 

Tabela 7.2- Valores de OD no Centro do Valo em Função do Funcionamento dos 

Dois Rotores. 

OD (mg/1 ) 

1 '5 
1 ,o 
0,5 

0,0 

Operação dos Rotores 

Ambos os rotores funcionando 

Rotor norte funcionando, rotor sul parado 

Rotor norte parado, rotor sul funcionando 

Ambos os rotores parados 

Fonte: GUILLAUME, F.& ENG. P. - Evaluation of the Oxidation Ditche as a Means 

of Wastewater Treatment in Ontario. Ontario, Canadâ, 1964. 

Com base nestas observações, conclui-se da necessidade de operaçao 
continua de ambos os rotores. 

Nenhuma medição direta foi feita em relação a efici~ncia de remo 

ção de DBO (desde o esgoto bruto ao efluente do dec~ntador se1 undârio). 

7.4.3 VILAREJO DE WILLIAMS LAKE, BC (14) 

7.4.3. 1 CARACTERTSTICAS DA ESTAÇAO 

Trata-se de uma estação para depuração dos esgotos domésticos da 

metade da parte sul da cidade, em substituição a um tanque séptico. 

O valo foi projetado para uma população estimada de 2.000 habitan 

tes com uma contribuição per capita de 341 l/dia, sendo sua operação descontí 

nua, ou seja, o próprio valo e usado como decantador. As descargas intermiten 
tes são aproximadamente iguais a 9% do volume do valÕ, correspondente aos 

12,2 em superiores da mistura liquida. Supondo que a contribuição diaria seja 

igual ao volume do valo, o ciclo de operação deve ser repetido 11 vezes em 24 
horas. 

A aeraçao e a circulação sao promovidas por um rotor de 3,05 m de 
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comprimento e 70 em de di~metro, acoplado a um motor de 10 HP. 

O tanque s~ptico ~ utiliiado para armazenamento do esgoto bruto, 

durante o tempo de parada do rotor. 

7.l..3.2 PESQUISAS DE CAMPO 

Inicialmente valores de DB0 5 medidos do efluente mostraram uma me 

1 hora s igni fi cante na operaçiio do sistema como se observa J _!a bel a~ a se 
gui r. 

Tabela 7.3 - Valores de DBO do Efluente 

-------
Data DBO (mg/1) Obs: 

------
07/11/1963 1325 Data de inicio da operaçao 

27/11/1963 85 

18/03/1964 65 

Fonte: GUILLLAUME, F. & ENG. P. - Evaluation of the Oxidation Ditche as aMeans 

of Wastewater Treatment in Ontario. Ontario, Canadã, 1964. 

Entretanto estes dados nao dao indicaçao da eficiência do tratamen 
to, pois não foi possivel medir a DBO do influente. 

8n 9 de junho de 1964, numa inspeçao feita, o valo apresentou um 

aspecto geral negativo no que toca a qualidade do tratamento, pois foram nota 

dos, odores caracteristicos de deficiência de oxigênio, con1 borbulhamento de 

gãs, indicando a presença de depósitos de lodo em estado s~ptico. O teor de lo 

do deu apenas 7% de sôlidos sedimentãveis, apresentando um liquido sobrenadan 

te contendo quantidade significante de sôlidos suspensos e turbidez. 

Um teste de OD foi realizado obtendo-se 1 ,O mg/1 a jusante do ro 

tor de 0,0 a 0,2 mg/1 a montante. Mesmo com o aumento do periodo de aeraçao de 

1 hora e 20 minutos para 2 horas e reduçao do periodo de sedimentaçâo de 50 pa 

ra 30 minutos, nenhuma melhora foi observada no oxigênio dissolvido, mostrando 

ser insuficiente a capacidade de oxigenação para a carga orgânica recebida p~ 

lo processo. Pode-se entao concluir,que o periodo de aeraçao deverã ser sup~ 

rior a 2 horas. 

Fundamentando-se na experiência operacional de Pasveer em 

Netherlands (21 ), em que o periodo de aeraçao ~de 4 l/2 h e o de sedimentaçao 

l/2 h, o sistema de descarga deverã ter a capacidade de esgotar 1/4 da con 
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tribuição di~ria, significando dizer que o sistema poder~ operar em at~ 4 ci 

elos di~rios, resultando numa maior capacidade de oxigenação do sistema. 

Outro fato, digno de ser citado, ~ que o valo em questão não ~ re 

vest.ido, sendo recomendada para este caso a taxa m~xima de 164 m3 /m de rotor. 

A taxa utilizada foi de 242 m3 /m de rotor, resultando possivelmente numa circ~ 

lação inadequada, fato este que parcialmente poder~ ter sido o respons~vel por 

depósitos de lodo septico no fundo do valo. 

7.4.4 

7. 4. 4. l 

VILAREJO DE MONTROSE, B.C. (14) 

CARACTER1STICAS DA ESTAÇAO 

A estação de tratamento foi construída para tratar os esgotos do 

m~sticos do vilarejo, em substituição aos tanques sépticos domiciliares. 
A população de projeto foi estimada em 1.500 habitantes com uma 

contribuição per capita de 364 l/dia, sendo que na epoca da inspeção existiam 

950 nabitantes. 

E interessante notar que o valo foi projetado e construido para p~ 

pulação de 1.500 habitantes mas o seu layout foi modificado para atender as 

condições do momento, diminuindo-se comprimento do valo com a consequente red~ 

ção de seu volume de 538m 3 para 356m 3
• 

A estação se compoe de um gradeamento grosseiro, um valo, um clari 

ficador mecanizado e um tanque de contato onde e feita a cloração. 

O esgoto bruto passa pelo gradeamento, entrando no valo por grav! 

dade a montante do rotor. numa distância aproximada de 3 m deste. A aeração e a 

circulação da mistura liquida são promovidas por un1 rotor de 70 em de di~metro 
e 1,83 m de comprimento, funcionando a 75 rpm acoplado a um motor de 5 HP,cuja 

imersão pode ser regulada atrav~s do dispositivo de saida. O efluente do valo 

vai para o clarificador por gravidade e o lodo decantado~ retorn()(lo através 
de bombeamento. 

Na epoca, ainda não tinham sido construidos os leitos de secagem, 

mas existia ~rea suficiente para estas unidades. O efluente do decantador pa~ 

sa pelo tanque de contato e em seguida é jogado no c-srpo receptor. 

Um pequeno prédio, ao lado do rotor, contém os dispositivos el~tri 
cos, o clo~ador, e um pequeno laboratõrio. 
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7.4.4.2 PESQUISAS DE CAMPO 

A estação foi posta ~" funcionamento, em setembro de 1963, sendo 

sua opet·açao inicial intermitente, devido a pouca carga orgânica afluente ao 

valo. 

Aproximadamente um ano depois, o valo ainda et·a operado intenniteQ 

temente, pois o rotor funcionava lS minutos e em seguida era desligado 15 min~ 

tos, sendo que o retorno de lodo era feito neste segundo p~riodo. Isto resul 

tou etn deficiência de oxigênio no pr·ocesso, ma qualidade da mistura liquida e 

~ep5sitos de lodo s~ptico no fundo do valo e no clarificador, sendo essa depQ 

siçã11 indicada pela formaçao de gas e alta turbidez do efluente do decanta 

dor. Já a deficiência de oxigênio foi confirmada atravês de uma medida de 00 

feita a jusante do rotor, dando como resultado 0,2 mg/1, ap6s os 15 minutos de 

aeraçao. Devido a ocorrência desses fatos foi recomendada a operação continua. 

Como a estaçao nào possuía um medidor de fluxo, a vazão mêdia foi 

estimada na e!JO(.a em 188m 3 /dia, para uma população de 950 habitantes, resulta~ 
do nun1a contribuição per capita de 198 l/dia e num tempo de detençao de: 

356 m3 

"í88 m3 X 24 h 45, 6 h. 

Alguns testes de teor de lodo mostraram que o rotor foi opaz de 

manter os sõl idos em suspensão durante uma operaçdo internJitente.A exemplo dis 

to temos um teste feito apõs os 15 minutos de aeração dando 22~s de s61 idos se 
dimentãveis. 

Nenhuma analise de OBO foi feita visando determinar a efit:iência da 

estação, embora aspectos qualitativos do ef1uente do decantador, na operaçao 

descontinua, tenham mostrado que a remoção de DBO estava longe de ser co111ple 
ta. 

Apõs a mudança do tipo de operação para continua, foi feito un1 exa 
me de 00 dando a jusante do rotor 1,2 a 1,4 mg/1 e a montante 0,0 a 0,5 1nq/l, 

most,·c~ndo assim uma melhora significante de oxigênio dissolvido na mistw·a 11 
quida. 

O rotor mostrou ser capaz de realizar a circulação adequada da mis 

tura liquida no valo reduzido, pois a taxa empregada de: 
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1,80 m 
198 m3 /m de rotor 
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~ inf~rior a mãxima recomendada de 200 m3 /m de rotor.Entretanto, quando o valo 

for aumentado para a sua capacidade total de 538m 3
, o rotor deverã ser aumen 

tado de aproximadamente: 

7.4.5 

7.4.5. l 

538 rn 3 
- 356 m2 

200 m3 /m 
0,90 m 

CIDADE DE REGINA, SASI<ATCHEWAN (14) 

CARACfERTSTICAS UA ESTAÇAO 

Trata-se de urna estação piloto para tratamento de esgotos domêsti 

cos, onde dois tanques de aeraçao de 25,0 m de comprimento, 2,90 m de largura 

e 3,4 m de profundidade, foram tra~sformados em um valo de oxidaçao. 

Um rotor foi montado em um dos tanques a 1 ,83 m de seu bordo, ten 

do 70 em de diàmetro e 0,91 m de comprimento. O nível do líquido foi mantido 

numa profundidade m~dia de l ,22m, dando um volume para o valo de 182m 3
• 

Um tanque de sedimentação foi construido aproveitando um terceiro 

tanque de 2,84 m de comprimento, 2,79 m de largur~ e 2,82 m de profundidade. 

Nas paredes do fundo do tanque foi dada uma inclinação de 600. 

O valo ê alimentado por gravidade de uma estação de tratamento 

principal, apõs um gradeamento e retenção da areia. A mistura líquida ê bombe~ 
da para o tanque de sedimentação e o retorno de lodo ê feito por gravidade. O 
efluente do decantador ê bombeado passando por um medidor de fluxo. 

7.4.5.2 PESQUISAS DE CAMPO 

......._ 

A estação piloto foi colocada em funcionamento em março de 1963, 

pennanecendo em operação contínua at~ julho de 1964. 

Devido a característica do valo, ou seja, tratar-se de uma estação 

piloto para pesquisas, numerosas informaçoes foram anotadas durante o período 

acima citado, não sõ quanto a remoção de DBO e redução de sõlidos suspensos, 

mas tambem quanto a concentração no efluente de amônia livre e nitratos. 
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Os resultados de remoção-de DBO, em funç~o do perfodo de detenção, 

estão mostrados na J.~_be 1 a_.l_:i a segui r. 
Atê o inicio de dezembro de 1963, concentrações significantes de 

nitritos, variando de 2 a 25 mg/1, foram encontradas no efluente do decantador 

s•~cundârio. No mesmo período, a concentração da amônia livre correspondente 

chegou a um valor mãximo de 14 mg/1. Dai em diante uma grande reduçao de nitr~ 

tos. ocorreu, chegando a concentrações de O a 3 mg/1, enquanto a amônia livre 

aumentou para 25 mg/1. [ possfvel que maiores concentrações de NH 3 tenham cau 

sado o aumento da DBO do efluente, devido existirem ainda organismos nitrifi 

cantes. 

Tabela 7.4 - Tempo de Detenção, DBO do Efluente e Remoção de DBO em Diversos 

Períodos. 

Tempo de DBO do Redução de Período de Detenção Efluente DBO Observaçao (dias) (mg) u~) 

2,7 15 - 30 87 96 Jul a Out de 1963 

l '5 30 - 40 80 88 No v 63 a Fev 1964 
1,0 80 88 Fim de Fev 1964 
1 , o 10 - 15 95 1~ Quinzena de Maio 

de 1964 
-- ----------- ·------·----------1-------------L------------
Fonte: GUILLAUME, F. & ENG. P. - Eva1uation of the Oxidation Ditche as a Means 

of Wastewater Treatment in Ontario. Ontario, Canadã, 1964 

Para manter-se a concentraçao de sôlidos em suspensao na mistura 
liquida em torno de 6 g/1, foi necessãric realizar descargas regulares do ex 

cesso de lodo. A taxa limite de 200 m3 /m de rotor foi respeitada, nào se encon 

trando depositas de lodo no valo, embora a concentração de sôlidos em suspe~ 

são tenha sido mantida alta. 

Anâlises de oxigênio dissolvido mostraram que, a jusante do rotor 

e a 1,83 m de distância, a concentração junto a superffcie ê praticamente con~ 
tarite e igual a 1,5 mg/1, enquanto a montante, na mesma distância, a concentra 
çao encontrada foi de 0,0 mg/1. 

Anâlises OD foram feitas numa mesma seção, imediatamente a jusante 
do rotor, obtendo-se os resultados da Tabela 7.5 a seguir. 
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Tabela 7.5 - Valores de OD numa Seçãb a Jusante do Rotor. 

Caracteristica do Ponto 

Junto a superficie no centro do valo 
Junto as paredes 

Junto ao fundo no centro do valo 

OD (mg/l ) 

l '5 
0,3 

0,2 

Fonte: GUILLAUME, F. & ENG.P. - Evaluation of the Oxidation Ditche as a Means 

of Wastewater Treatment in Ontario. Ontario,Canadã, 1964. 

Os resultados mostram que, numa seçao transversal de 3,05 m por 

I ,22 m, o oxig~nio dissolvido não ~ uniformemente distribuído quando a aeração 

~ feita por um rotor gaiola de 0,91 m de comprimento. 

7.4.6 CAMERON, WEST VIRGINIA (9) 

Para esta estação foi feito um estudo de operaçao mais detalhado, 

trabalho esse aprovado pelo Controle de Poluição das ~guas do Departamento do 

Interior dos Estados Unidos. 

7. 4. 6. 1 CARACTERTSTICAS DA ESTAÇAO 

O valo de Cameron em West Virgínia foi construido no segundo seme~ 

tre de 1964, sõ entrando em operação continua em setembro de 1965. 

Resumidamente, o projeto foi baseado nas seguintes informações: 

População na ~poca: 1.652 habitantes 
População de projeto: 2.400 habitantes 

Vazão m~dia diâria: 909,6 m3 

Carga orgânica (080 5 ): 197,5 kg/dia (77,2 g por habitante de prQ 

jeto mais 12,2kg de uma pequena usina de pasteurização de leite~ 

Volume: 911 m3 (Taxa aplicada de 216 g DB0 5 /m 3
) 

Comprimento do rotor: baseado na relação 2,32 kg 02 para cada kg 
de 080 5 e na transferência de oxigên~ de 4,22 kg por hora e por 
metro de rotor: 

1975 X 2,32 
24 X 4,22 

= 4,5 m 
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Entretanto, o comprimento necessário para manter a velocidade no 
valo e: 

911 
200 

4,6 m 

Foram utilizados dois rotores de 2,44 m cada um, num total de 
4,88 m de comprimento com 0,70 m de diâmetro, operando a 75 rpm. 

O decantador secundário foi dimensionado com a taxa superficial 

de 24,45 m3 /m 2 dia e com um tempo de detenção de 3 horas. 

Os leitos de secagem foram projetados com a taxa de 0,093m 2 /pop~ 

lação equivalente, resultando numa área: 

(2.400 + 12 •2 ) x 0,093 =238m 2 

o ,077 

A estação possui ainda um gradeamento com um desintegrador,uma el~ 

vatõria de influente, uma caixa de retenção de areia, um tanque de contato on 

de e feita a cloração, cloradores, urna estação de recirculação de lodo e um p~ 

queno laboratório. 

7.4.6.2 PESQUISAS DE CAMPO 

7.4.6.2.1 EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO 

Do trabalho consultado, foram selecionadas as análises mais sign~ 

ficativas para a avaliação da eficiência do sistema. 

Os testes apresentados na Tabela 7.6 são medias mensais de amos 

tras fornecidas no influente, no valo e no efluente da estação no ano de 1966. 
Uma das finalidades da estação é a redução das bactérias, em par 

ticular do grupo coliforme, cuja avaliação foi feita através de anãlises do in 

fluente, efluente e efluente clorado. 



Tabela 7.6- Resultados Médios Mensais de Diversas Anãlises Feitas no Valo de Oxidacao de Cameron, West Virgínia 
no ano de 1966. ------------------

Análise ~ Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set~ 0:---N::- -Oe~ 
sõ1idos em Influente 37 44 33 79 59 162 210 156 343 288 66 40 
suspensão (mg/1) Valo 2461 2699 3559 2731 2624 2821 2739 2801 8580 9941 3359 3174 

Efluente 15 5 9 22 3C 21 25 36 12 8 5 14 
SÕ1idos Influente 273 275 236 392 309 700 942 809 1008 1010 453 336 
totais (mg/l) Valo 3013 2991 3814 2969 2891 3271 3338 3338 9074 10186 3613 3516 

Efluente 228 196 195 238 242 498 552 548 647 687 300 254 
lnd. de lodo Valo 57 80 80 28 53 31 18 24 26 44 78 74 
Oxigênio Influente 6,0 7,9 5,5 5,4 5,5 5,0 4,8 4,6 4,0 3,5 4,5 4,0 
dissolvido (m /l) Valo 9,0 7,2 5,2 5,4 5,9 5,9 5,8 6,2 6,0 6,2 6,6 5,5 9 Efluente 9,5 7,8 5,3 5,5 6,0 6,1 6,0 6,0 7,9 7,3 7,1 5,7 

I Influente 109 80 ~?O 150 175 181 i90 222 228 414 3ó8 20D 
080 (mg/1) Efluente 15 5 7 9 5 7 9 23 11 11 10 8 

1 de remoção 86,2 93,8 94,0 94,0 97,2 96,2 95,3 89,6 95,3 97,5 97,3 96,0 
Nitrogenio Influente 3,6 4,6 3,8 4,2 6,8 6,2 2,3 27,0 39,0 41 ,O 10,2 6,4 
Amoniacal (mg/ll Efluente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,8 1 ,O 0,0 0,0 
Nitritos (mg/l) Influente O,ú4 0,03 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,04 0,03 0,02 

Efluente O,lJ 0,10 0,06 0,09 0,10 0,02 0,06 0,10 0,11 0,08 0,04 0,02 
Nitratos (mg/l) Influente 13,'1 4,5 3,7 0,8 33,0 6,0 12,2 14,4 0,9 1 ,O 12,4 16,0 

1 Efluente 39.11 10,0 20,0 7,5 47,0 16,0 20,6 31,1 6,7 10,8 25,5 30,2 
Fosfatos (mg/1) Influente i'J 36 13 5 34 19 23 6 4 20 40 15 

Efluente 15 11 4 5 4 8 9 5 3 12 20 4 
-C 

0
-n-t-. -,.-"o_t_a -

1 
------+-~I n--,f:-::-1-u e_n_t_e----t--;c2 :;·o 2 7 O 1 00 3 81 ~ 8 O 1 00 23 5 2 2 O 61 3 O 3 2 5O 2 00 

de bactérias (nQ x l03) I Efluente 3,5 3,4 0,6 2,1 ._,2 4,6 9,7 1,7 5,6 19 9,0 8,2 
~Efl. Clorado 0.5 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,2 

Co 1 iformes . I Influente ; '..:Gn2250 2500 3250 1125 "I 87 5 1500 1460 362 I 530 896 1012 
1 ( 0 , 03 1 Efl uente 26 50 42 6 1 18 50 I 112 I 5 116 , 34 I 22 20 

por m n. x 1 , 1 E_fl.Ciorado I 5 _L____Q __ _Q___l__ O l O\ 5, 0-L O O! O_ O O 

Fonte: BURCHINAL, J.C. et al. A Detailed Study of the Oxidation Ditche as a Metnod of Wastewater Treatment at 

Cameron, West Virgínia, U.S., 1967. 
1.0 
o 
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Dos dados da Tabela 7.6 pode-se concluir que: 

A concentração dos sol i dos em suspensão estã abaixo da de se j ã 
vel, não devendo, portanto, ser feita ainda descarga de lodo p~ 

ra o leito de secagem; 
A concentração dos nitritos e nitratos do influente para efluen 

te foi aumentada enquanto que a dos fosfatos foi diminuída; 

A efici~ncia da estação e muito boa em termos de remoção de DBO 

(acima de 90%), sendo a DBO do efluente aproximadamente constan 

te, independente do influente; 

A cloração do eflue~te e importante para garantir a destruição 

das bactérias do grupo coliforme. 

VELOCIDADE DA MISTURA LIQUIDA 

Un~ anãl ise da velocidade de fluxo foi feita visando determinar o 

·.ompor·tamento da mistura 1 iquida no valo e estimar a velocidade crítica capaz 

de nhlnter os s6lidos em suspensão. 

Foram estudadas diversas se~6es em um lado do val~ não sendo feito 

do outro por questão de simetria. Em cada seção, foi medida a velocidade na su 

perficie, a 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8 da profundidade ~til do valo. A maioria das me 

didas de velocidade foi feita com ambos os rotores funcionando e com urna imer 

sao de 15 em, sendo que algumas delas foram feitas com um ~nico rotor operando 

com imersão de 10 e 21 em. 

~na anãlise feita pelo autor dos valores obtidos, resul Lou que: 

A velocidade do canal não e uniforme horizontalmente nem verti 

calmente e depende de diversos fatores como: forma da seçao, as 

pereza das paredes do canal' velocidade media, 

turbulência, etc. 

intensidade ele 

Nas partes retas do valo a velocidade mãxima e encontrada entre 

a superficie do liquido e o primeiro l/3 de profundidade util; 

A maior parte das velocidades, com ambos os rotores funcionando 

e a 15 em de imersão, estã entre 0,30 e 0,46 m/s, com exceção na 

superfície da ãgua e abaixo de 0,8 da profundidade util. 

A velocidade critica calculada e de 0,04 m/s, sendo a n1~dia en 

contrada superior a 0,30 m/s; 

A imersão do rotor e o fator mais importante no controle da dis 

tribuição de velocidade na mistura liquida no valo, tendo-se con 
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cluido que esta distribuição e mais uniforme quando a imersáo e 
de 15 em; 
No funcionamento com um so rotor, a variação de velocidade ê mui 

to grande, sendo maior ainda para as seções mais afastadas do ro 

tor em operação. 

OXIGtNIO DISSOLVIDO NO VALO 

Com este estudo procurou-se determinar a transferência de oxigênio 

feita pelo rotor ã mistura l1quida e a variação da taxa de respiraçào dos mi 

crorganismos. 

Através de diversas determinações feitas em diferentes ·-seçoes e 

profundidades em diferentes horas do dia e a vãrias imersões dos rotores, che 

gou-se ao seguinte: 

7.4.7 

7. 4. 7. 1 

Quando a imersão dos rotores aumenta de 12,7cm a 25,4cm, a trans 

ferência de oxigênio, através de cada rotor, aumenta de 0,39 a 

0,59 mg/1. O OD diminui numa razão uniforme aproximada de O, 1mg/l 

para cada 30,5 m entre os dois rotores; 

Existe uma grande variação de 00 ao longo do dia, chegar1do ao mã 

ximo no começo da manhã e ao m1nimo ao meio dia e no meio ou fim 

da tarde. Esta var1açao ê devida a razão de respiraçao dos mi 

crorganismos que oscila entre 1,9 mg/1/hora no começo da n~nhá e 

10,3 mg/1/hora no meio da tarde; 

O consumo de potência aumenta de 0,33 kw a 1,29 kw lJUandu a ime.!:_ 

são do rotor varia de O a 27,9 em, sendo a profundidade mais efj_ 

ciente de 17,5 em, onde a transferência de oxigênio ê 3,20kg.02/ 
kwh; 

Para um dia normal, estimou-se o oxigênio transferido para o va 

lo em l41,7kg 02 , sendo l33,5kg o~. fornecido pelos rotores e 

8,2kg 02 pela reaeração superficial, e o oxigênio, necessario p~ 

ra respiração dos microrganismos no processo, l34,8kg 02 /dia. 

SOMERSET, OHIO (16) 

CARACTERISTICAS DA ESTAÇAO 

A estação de Somerset (Figura 7.1) consiste em dois valos de oxida 

ção, com volume de 787 m3 cada, sendo que em 1970 apenas um deles era necessa 
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rio para servir a comunidade. Cada valo cont~m dois rotores tipo gaiola com 

70cm de diâmetro e 2,4m de comprimento. Existem ainda dois decantadores acopl~ 

dos r::om um sistema de bombeamento "air lift", que serve para o retorno do lodo 

ou para lançar seu excesso nos leitos de secagem. 

... __ ,. ______ _ 
Retorno de Lodo 

Fig. 7.1-
I 

Diagramo esquemat1co da estaçê.0 

7. 4. 7. 2 PESQUISAS DE CAMPO 

7.4.7.2. 1 VELOCIDADE DA MISTURA LIQUIDA 

Tanques de 
Sedimentação 

F1nol 

<I> 
u 

o 
"' U) 

<I> 
u 
>< 
w 

Medidas de velocidade da mistura llquida fOl'am feitas no meio da 
parte reta do valo, a 20,2 m a jusante do rotor. 

A Figura 7.2 mostra a distribuiçào de velocidade para as imersoes 
de 10,1, 15,2 e 22,9 em. 



1&.1 .... 
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VALORES PLOTAOOS • VELOCIDADES MEDIDAS 
VELOCIDADE Mt õi"A" 

VELOCIDADE MEDIA • O . ~Omtt 

MEDIA • 0.$81010 

ESCALA HORIZONTAL : 

E$CALA VERTICAL : 

o 1.20 .. 
._ _ _ ......... __ __J 

0.60 

o o.so 

f lt. 7 . 1 - DISTRIBUIÇAO DE VELOCIDADE NUMA SEÇIO TRANSVERSAL DO VALO . 
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Os valores plotados sao as razoes das velocidades medidas pela ve 

locidade media da seção, conforme indicado na Figura 7.2. 

A Tabela 7.7 mostra os valores das velocidades medias em função da 

imersii'o. 

Tabele: 1'.7 --Velocidades Medias do Fluxo na ~1istura Liquida em Função da Imer 

sao. 

Imersão (em) Velocidade (m/s) 

1 o' 1 

15,2 

22,9 

Fontõ': KANESHIGH - Performance of the Somerset, Ohio, 

Pollut. Control Fed., Julho, 1970. 

0,47 

0,50 

0,58 

Oxidation Ditche J.Wat. 

Os maiores valores se encontram perto da superficie, ligeiramente 
descentralizados para o lado de fora do valo. 

7.4.7.2.2 EFICitNCIA DO TRATAMENTO 

Os resultados das anãlises de DBO e dos scilidos em suspensao no p~ 

riodo de junho de 1966 a maio de 1967, se encontram na Tabela 7.8 e plotados 
na Fi9ura 7 .3. 
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Tabela 7.8- M~dias Mensais da Vazão DBO e S6lidos em Suspensão no Periodo de 
------

Junho de 1966 a Maio de lg69. 
--------· -------·- ----

Mês 

Jun 1966 
Julho 
Agosto 
Setembro 
nutubro 
Novembro 
Dezembt·o 
Jan 1967 
Fevereiro 
Março 
Abn l 
Ma i o 
Junho 
Julho 
Aqosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
Jan 1968 
Fevereiro 
l-1a rço 
Abril 
Mo i o 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
Jan 1969 
Fevereiro 
1·1arço 
Abri 1 
Maio 
Media 

66-67 
Média 

67·68 
Media 

Oi\-Ú9 

M~diél dos 
3 anos --

.. 
ao 

i a ) 

19 
36 
20 
23 
19 
37 
65 
32 
50 

127 
47 

7 
7 
1 
13 
3 
9 
1 
9 
o 
6 
3 
7 
o 
6 
4 
2 

72 
25 
21 
1 7 
1K 
2l 
24 
39 
54 
56 

)8 

73 
32 
93 
57 
21 
30 
23 
22 
21 
32 
40 
54 
33 
43 
28 

46 

39 

34 

2 
4 
5 
4 
8 
9 
5 
2 
2 
7 
8 
o 
2 
6 
1 
1 
3 
1 
4 

2 

7 

1 

I -

S6lidos ern Suspensa o DBO 
(mg/ 1 ) 

Esgoto Ef1uent 
Bruto Final 

-
377 13 
275 1 5 
464 13 
343 14 
357 15 
275 13 
243 18 
376 24 
253 25 
165 23 
237 11 
217 5 
379 25 
412 49 
323 3 
352 51 
485 12 
292 11 
301 11 
262 52 C 
310 22 
3S4 37 
280 17 
251 62 
201 7 
374 7 
337 9 
347 4 
308 9 
285 28 
283 21 
246 17 
243 13 
278 30 
199 30 
378 22 

298 16 

333 68 

290 16 

307 34 

(mg/ 1 ) 

e Esgoto I Efl uente 
Bruto Final 

218 +--7--
196 8 
295 4 
232 3 
216 3 
220 5 
180 5 
318 9 
206 14 
131 14 
210 5 
155 8 
307 10 
341 9 
281 4 
323 10 
376 fi 
263 7 
208 6 
206 196 
216 10 
210 17 
191 7 
196 17 
114 2 
310 4 
33S 6 
357 4 
331 5 
2913 8 
222 8 
218 9 
216 6 
252 27 
180 13 
292 6 

215 7 

258 25 

252 8 

241 13 

Wat.Pollut. Control. Fed., Julho, 1970. 

Carga Or~ãnica em DBO 
(kg/dia/l.oo: ,n 3

) 

54,4 
91 , 2 
76,8 
70,4 
52, ~3 

105,6 
l4íl,í3 
1 )2 ':\ 
1n ,z 
211 , 2 
1?6.4 
142,4 
97,6 
92,g 
62 ,'1 
73,6 
99,2 
nu,o 

104,0 
J.'j;' ,4 
1 ~s ,? 
19tJ ,í: 
no,n 

2Dll,O 
r-_1 ~) • ) 
(J.J 'L 

B3,? 
91 ,? 

1 Ot\ , H 
92,n 
80,0 
91 ,2 

11 o, 4 
14B,B 
lll5,G 
99,2 

1 u~;, G 

112 'o 

115,2 

99,2 
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F i 9. 7 3 - Médios mensais do concentração de S S e O 8 O 

A .~:!..9.~~1_:}_ mostra que a estaçao realiza uma excelente t'elnoçao 
dos dois maiores constituintes do esgoto, os sôlidos em suspensao e a OEO. 

Na Tabela 7.8, ultima coluna, se encontra a carga orgÂnica medida 

em relaçao a DBO, cujos valores sao, na sua quase totalidade, infet·iores a 
carg~ de projeto 200g/dia/m 3 • 

O pior mês da estação em relaçao a eficiência do trat.ilnl·.:nto, foi 

em janeiro de 1968. Neste mês, em uma das semanas, a temperatura b<~ixou a _goc, 

a vazao foi pequena, e houve formação de gelo nos decantadores, pr·ejudicando 

assim a sedimentação. A perda subsequente de lodo afetou a concentraçao de sõ 
lidos em suspensao na mistura. 

....... 
O tempo de secagem do lodo, durante os tres anos de observaçao, va 

riou de 5 a 20 dias, sendo que o limite inferior aconteceu no verao e o sup~ 

rior, no periodo chuvoso. 



- 98 -

7.4.7.2.3 CONSUMO DE ENERGIA 

A Tabela 7.9 mostra o consumo m~dio de energia por m3 de esgoto 

tratado e por kg de DBO removido, durante os 3 anos observados. 

Tabela 7.9- Consumo Médio de Energia 

Consumo de Energia 

1966 

1967 

1968 

Per iodo 

1967 

1968 

1969 

kwh/m 3 de Esgoto 
Tratado 

0,795 

0,940 

1 ,250 

kwh/kg de DBO 
Removida 

3, í:JO 

4,G30 

5 '11 o 

Fonte: KANESHIGH H.~1. Performance of the Somerset, Ohio Oxidation Ditch. J. 

Wat. Pollut. Control. Fed., Julho, 1970 

O custo de energia elétrica variou de US$16 a US$25 por 1 .000m 3 de 

esgoto tratado, sendo inferior a variaçio de US$27 a US$29 por 1 .000m 3
, varia 

çao esta relatada por Porges et al (26) de 14 estações de tratamento por aera 
-~ 

çao prolongada. 

7.4.8 

7. 4. 8.1 

JARDIM LEONOR, CAMPINAS - SP (28) 

CARACTERTSTICAS DA ESTAÇAO 

Para tratamento dos n~cleos habitacionais da zona periférica e dos 

subdistritos do municipio de Campinas no Estado de São Paulo, foi escolhido o 

valo de oxidação dentro de um plar1o de pesquisa composto de duas partes: 

1) Utilização do valo como tratamento completo 

2) Utilização do valo como tratamento secundãrio 

Co1110 para a 2~ parte do estudo, era necessária a util izaçao de uma 

estaçáo com tratamento primãrio completo, foi escolhida a depuradora do Jardim 

Leonor, que alem de satisfazer a essa exigência, recebia contribuiç.:\o de esgg_ 

tos !)urarnente domesticas, possuindo ainda ãrea suficiente com condiçoes de so 
lo e topografia adequadas para execução das obras. 

O trabalho consultado apresenta apenas a primeira pat~te da pesqui 

sa, ou seja, o valo recebendo o esgoto bruto apõs um gradeamento e clesarenaçao. 
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Dados de projeto: 

População equivalente:- 1.500 hab 

Vazão M~dia: 180m 3 /dia 

Carga de DBO afluente: 57,6 kg/dia 

Volume do valo: 

Rotor: Tipo Hess, acoplado a um motor de 15 HP, com 0,7l)m de dia 

mett·o e 1 ,85m de comprimento, operar.do com Ufila imersão de 

O,l6m a 70 rpm. 

Na entrada do valo foi construída uma caixa distribuidora de flu 

xo, pois para fins experimentais, apenas umi:.l parte da vazão afluente erd t1·at~ 

da no valo. 

A descarga de lodo deverâ ser feita periodicamente atraves de bom 

beüf!lento do próprio valo. 

7.4.8.2 PESQUISAS DE CAMPO 

Na Tabela 7.10 estào relacionJdus os valores mêdios dr~ drJ,JoS obti 

dos no per1odo de operaçao de 20 de outubro a 4 de novembro de 1073. 

Ta_~e l~_L:_l~ - V ~Jores __ ~~d i_o2 ___ ~~ Determi n~ço~?- Feitas n_C2____!~~_!:i_<?__~_o ___ d_<~ __ 20[1Q_~ 

04/11 de 1973. 

Resíduo Total 

Res1duo Volâtil 

Material Sedimentãvel 

M:1 tet·i a 1 em Su spensáo 

Oxigênio Consumido 

OBO 

pH 

Colibaci lus/100 nd 

558 mg/1 

326 mg/1 

1 '2 rng/l 

1Y5 mg/1 

67 mg/1 

2Gt~ mg/1 

6,7 

17 X 10~ 

386 my/l 

176 111'J/l 

traço·: 

114 lll~J/1 

29 ITI~J/ l 

50 mg/1 

2.60l) 

FonLt:: RIZlO, O. & LIIvJA, L.C. Utilização de Valos de Oxidação corno Tratamento ....._ 

de Esgotos de PeCJuenas Comunidades. CONGRESSO BRASILEIRO DE UICt~{HARI/\ 

SANITARIA, 79. Novembro de 1973. 
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A efici~ncia da estação no mesmo periodo em termos de redução DBO . 
e de coliformes se contra na Tabela 7.11. 

Tabela 7.11 - Efici~ncia da Estação, no Perlodo de 20/10 a 04/11 de 1973. 

--·---·-·----------------.--
Determinação Efici~ncia (%) ________________________ _, ________________________ __ 
DBO 

Co 1 iformes 

81 

99 

Fonte: RIZZO, O. & LIMA, L.C. Utilização de Valos de Oxidação como Tratamento 

de Esgotos de Pequenas Comunidades. CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA 

SANITARIA, 79. Novembro de 1973. 

Embora a estaçâo tenha caracterlstica de operaçao descontinua por 
nâo possuir um tanque de sedimentação final, o sistema de operação adotado foi 

o continuo, por não haver preocupação do grupo pesquisador em remover os sõl~ 

dos em suspensão, podendo isto ser evidenciado pelos resultados da Tabela?....:!Q· 

A redução de coliformes foi excelente e a remoção de DBO foi cons~ 

derada comparável aos processos convencionais de lodos ativados, embora o r.>~ 

ríodo observaJo tenha sido ligeiramente ,JOsterior ao in1cio de funcionamento 

de uma estação de tratamento de despejos de um frigor1fico nas imediaç6e~. 

1.4.9 

7.4. 9. l 
REPLAN, PAULTNIA. SP (6) 

CARACTERTSTICAS DA ESTAÇAO 

A estaçâo em questao pertence ã Refinaria do Planalto - REPLAN da 
PETROBRAS, localizando-se ã margem direita do rio Atibaia, sendo projetada e 
inicialmente operada pela Promon Engenharia S/A. 

A população de projeto foi fixada em l .500/1.800 habitantes para 
a 1~ etapa e 2.100 habitantes para a 2~ etapa. 

Na 1~ etapa foram previstas as seguintes unidades: 
l medidor Parshall 

2 valos, com 315 m3 cada um e dispositivo de sedimentação inter 
na 

l aerador tipo Kessener com motor acoplado de 15 em por valo 

1 tanque de contato onde e feita a cloração 

3 leitos de secagem de lodo 
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Para a 2~ etapa, estã prevista a construção de um decantador 

Dortmund, um sistema de bombeamento pa'ra a recirculação de lodo e leitos de 
filtração grosseira para polimento do efluente. Esta ~ltima unidade que, em ou 

tras palavras, e um leito de secagem com areia de maior granulometria, 

utilizada quando se deseja uma alta remoção de sõlidos e da DBO. 

7.4.9.2 PESQUISAS DE CAMPO 

- -so e 

Inicialmente foram feitas medidas m~dias de vazao, com o intuito 

de avaliar os efeitos dos picos desses parâmetros sobre o dimensionamento de 

medidores, vertedouros, decantadores, etc. Para 1.800 habitantes,situação exi~ 

tente em novembro de 1973 correspondente a 1~ etapa de projeto, os valores me 

dias obtidos se encontram na Tabela 1.12. 

_Iabt'J-~1..:_"!1- Vazões Medias ao Longo das Horas do Dia. 

---------------------------------.------------------------
Período (h) Vazão Media (1/s) 
-----------+------------------------
9 

10 

n 
12 

13 

10 

11 

12 

13 

14 
-------------------------·-------' 

2,5 

3,0 

3 '1 
3,4 
3,8 

Fonte: BOTELHO, M.H.C. Assist~ncia a Operação de um Valo de Oxidação de Esg~ 

tos Domésticos. CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA, 79. No 
vembro de 1973. 

Para o valo, esses valores não t~m grande importância,pois seu tem 

po de detenção ê mui to grande, sendo o seu dimensionamento baseado e111 cargas 
diãria. 

A eficiência da estação foi avaliada através de anãlises feitas p~ 
la CETESB, cujas amostras foram coletadas nos dias 11/04 e 16/08/73. 

No momento da 1~ coleta, os dois valos estavam funcionando, com 
OfJeral_ao iniciada a cerca de dois meses, representando, portanto, uma situaçáo 
normal de trabalho. 

Os resultados obtidos se encontram relacionados na Tabela 7.13. 



Tabela 7.13 - Resultado de Amostras Co1etadas no Dia 11/04/73 

Amostra Amostra Amostra Amostra Amostra 
101 o 1012 1013 1014 1015 Eficiência na Remoção de 

Matéria Orgânica de Determinação Unidade Afluente Liquido em Liquido em Afluente Efl uente Fi Esgoto Bruto e 
Bruto do Tratamento Tratamento do Valo nal Apõs - Efluente Final a 

Valo no Valo 2 no Valo 1 2 Cloração 

- pH 6,0 6,3 6,6 7 '1 -
- SÕ1idos Totais mg/1 311 ,o 407,0 245,0 518,0 374,0 -
- Sõlidos Vo1âteis mg/1 237,0 237,0 172 ,o 298,0 264,0 12% 

- SÕ1idos Fixos mg/1 74,0 170,0 73,0 220,0 11 o ,o -
- SÕ1idos em Suspensão mg/1 137,0 232,0 74,0 323,0 103 .o -
- Sõlidos Solúveis mg/1 174 ,o 175,0 171 'o 195 ,o 271 ,o -
- DQO mg/1 287,0 205,0 132,0 244,0 104 ,o + 64% 

- DB0 5 mg/1 168,0 28,0 23,0 49,0 11 ,o + 94% 

- DBOzo mg/1 219,0 71 ,o 49,0 68,0 27 ,o + 87 ,6~G 

- NMP Co1i/100 m1 
. Totais 5,4 X 10 8 2,3 X 106 

. Fecais 1,4 X 10 7 4,6 X 10 6 

------- --~---
L.._ ____ - ---

Fonte: BOTELHO, M.H.C. Assistência a Operaçáo de um Valos de Oxidação. CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITA 

RIA, 7Q. Novembro de 1973. 

o 
N 
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. 
A remoção de DBO e a de DQO foram consideradas excelentes, sendo a 

de DQO (64%) explicada pelo fato do tratamento biol6gico não remover mat~ria 

orgãnica não biodegradãvel, não acusada pelo teste de DBO, mas revelada pelo 

teste de DQO. 
Jã a remoçao de DB020 , (87,6%) inferior a DB0 5 , (94%) e explicada 

pelo ~ato deste teste mostrar a existência de mat~ria orgânica de maior difi 

cu1daje de assimilação e o consumo de 02 devido a oxidação da mat~ria orgânica 

nitrogenada. 
Na 2~ etapa, onde haverã recirculação de lodo, a redução deste fa 

tot deverã ser maior, devido o aumento da idade do lodo no valo, pernritindo 

uma oxidação biológica mais avançada. 
Um fato interessante foi o aumento encontrado no teor de sólidos 

volâteis da amostra do esgoto bruto para o efluente, como e mostrado nJ Tabe~ 

7. 13. O autor do trabalho achou, como mais viãvel, a explicação de que algumas 

instalações sanitãrias, ainda não ligadas a rede de esgotos, tinharn como dest! 
no final fossas sépticas, e descarregavam o lodo dessas unidades periodicame~ 

te no valo. 
O aumento dos sólidos fixos, deve provavelmente corresponder a mi 

neralização da matéria orgânica ocorrida no processo. 
Na 2~ coleta realizada no dia 16/08/73, somente um valo estava fun 

cionando (o rotor do outro estava em reparo), recebendo portanto a contribui 

ção total da refinaria, representando esta situação condições severas de trab~ 
lho da unidade. Os resultados das anâlises fe1Las se ~ncontram na Tabela 7.14. 

Tabela 7.14- Resultados das Anãlises Feitas pelo CETESB, de Amostras Coleta

das no dia 16/08/73. 

Amostra Amostra Amostra Eficiência na Remoção de 
Determinação Unidade 2885 2886 2887 Matéria Orgânica: Esgoto 

Bruto e Efluente Final 

pH 7,0 - 7,5 -
SÕ1idos Totais mg/1 835,0 - 402,0 + 52í: 
Sólidos Vo1âteis mg/1 454,0 - 196,0 -
Sólidos Fixos mg/1 381 ,o - 206,0 -
SÕ1idos em Suspensão mg/1 398 ,o - 155 ...Q -
S:Slidos Solúveis mg/1 437,0 - 247,0 -
[J~CJ mg/1 540,0 235,0 274,0 + 4CJX 
DE0 5 mg/1 202,0 49,0 16 'o + 9?'X 
Dgo2o mg/1 232,0 91 'o 24,0 + 90% 

Fonte: BOTELHO, M.H.C. Assistência a Operação de um Valo de Oxidaçao. CONGRES 
SO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANIT~RIA, 79. Novembro de 1973. 



- l 04 -

Apesar da sobrecarga da ·estação, os resultados de remoção de 080 5 , 

DBOw e DQO foram considerados bons. 

7. 4.1 o 
7.4.10.1 

TABAPUA, CAUCAIA, CE. 

CARACTERTSTICAS DA ESTAÇAO 

A estação de tratamento de esgotos do Conjunto Residencial Tabapuã 

no municipio de Caucaia (Cearã), mantida e operada desde 1971 pela firma 

ENSESAN-Engenharia Sanitãria e Representações Ltda., da qual o autor foi eng~ 

nh~i ro responsãve 1 durante 6 anos, consta das seguintes unidades: 

tes dados: 

Grade 
Estação Elevatória de Influente 
Caixa (de retenção) de Areia, associada a um Vertedor Parshall 

Valo de Oxidação 
Decantador Secundário 

Estação de Recirculação de Lodo 

Tanque de Contato 

Estação Elevatória de Efluente 

Leito de Secagem 
Em resumo, para a unidade central, o projeto apresentou os segui~ 

Volume do valo: 900 m3 

Profundidade útil: 1 m 

Inclinação das paredes: 45° 
Dois rotores do tipo Penha de 5 m de comprimento cada, (duas s~ 

çoes de 2,5 m) acoplado a um motor de 10 HP, sendo um destinado 

a reserva e rodizio. 

No entanto, por razoes desconhecidas, a execuçao da obra nào obede 

ceu as dimensões preconizadas para o rotor, existindo atualmente dois rotores, 

tipo Penha, com 2 m de comprimento cada, acoplados a motor de 7,5 11P. Tal fato 
sera comentado posteriormente. 

O valo foi projetado para atender a contribuição correspondente a 
500 unidades habitacionais. 
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7.4.10.2 PESQUISAS DE CAMPO 

7.4.10.2.1 GENERALIDADES 

Com o fim de se obter dados relativos ao comportamento do valo, p~ 

rase avaliar as hipõteses de projeto e examinar a efici~ncia do tratamento,fo 

ram realizadas alguns trabalhos de campo com os objetivos descritos mais adia~ 

te. 

7.4. 10.2.2 VAZAO DE TRATAMENTO 

~ntendendo que qualquer dado admitido, valor obtido e cone 1 u são 

chegada, nio teriam muito validade se não fosse suficientemente conhecida a va 

záo de tratamento exatamente no mesmo periodo em que foi desenvolvido o traba 

lho, foram medidas as vaz6es afluentes e efluentes a estação cujos valores m~ 

dios foram colocados na _!abe~~ e p1otados no grâfico da Fi_9~r~_~_i, mos 
tr·ados a seguir. 

~!~~_l_t_:_}~ _ _l_:_l~ - Valores Mêdios da Vazão -~f_1uente e Ef_luente ã Est~çào __ ~_Q__ __ Longc: 
das Horas do Dia. 

Horas do Dia 
V-azão -T;ST _________________ _ 

-Eleva tür-i a deTn-=f-=-1-ue-'n'-'-"te- - Eleva tôi·Ta-de--Ef1uente 
- ---~-----·-·- ·- ----------- ---·------~-------------- ---------~----------------

W):30 5,0 2,7 
0(i: 00 5,3 
06:30 5,2 4,6 
07: 00 3, 7 4 '3 
07: 30 7 '1 3, 3 
08 : 00 4 '7 3 , 2 
08:30 4,0 3,6 
09: 00 4 , 9 3 '1 
09:30 4,7 3,L1 
1 o: 00 5 '4 3, 4 
10:30 5,7 3,:1 
11 : 00 4 '2 3 , 7 
11:30 6,8 4,2 
12:00 4,6 
12:30 4,4 3,0 
13:00 5,8 4, 5 
1 3 : 30 5 '5 3 '9 
14:00 7,4 2,6 
14:30 3,6 
1 5 : 00 4 '1 2 '7 
15:30 7,2 3,0 
1 6 : 00 5 '2 3 , 3 
16:30 6,1 3,F3 
1 7 : 00 5 '2 3 ,il 
17:30 5,8 
18:00 6 '3 
18:30 4,2 
19:00 
19:30 
20:00 
20:30 

6,2 

7,6 
3,3 

F-c.nte: Levantamento de campo feito no ped.odo Agosto/Setembro de l9n. 
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7.4. 10.2.3 OBSERVAÇOES RELATIVAS A OPERAÇAO E AMOSTRAGEM 

Na epoca em que foram feitos os trabalhos --de campo, a operaçao de 

~ecirculação de lodo era feita de uma maneira intermitente. Para evitar o fe 

nômeno de lodos ascendentes no decantador (sludge rising), a frequência da re 
circulação era acrescida. Em gerãl era feito uma descarga de lodo semanalmen 

te. 

cas: 

Foram feitas algumas determinações com as seguintes característi 

Para o oxigênio dissolvido funcionava apenas o rotor R-2 

Para as demais determinações ambos os rotores funcionavam 

7.4.10.2.4 TRABALHOS DE CAMPO 

As amostras de DBO e OD foram coletadas e analisadas por pessoal 

t~cnico da CAGECE - Companhia de Agua e Esgoto do Cearã, sendo as demais, dev! 
do a sua simplicidade, efetuadas pelo prôprio operador. 

Os períodos de coleta foram considerados significativos. Os resul 
tados m~dios de 00, DBO e estabilidade relativa se encontram na Tabela 7.16 e 

os valores de sõlidos decantãveis na Tabel 7. 17, plotados no gráfico da Figu 

ra 7.7. Os pontos 1, 2, 3 e 4 para amostras de oxigênio dissolvido e os de 2 

a 140 para as de sõlidos decantãveis se encontram visualizados nas Figuras 7.5 
~ _ _]_:_i, respectivamente. 



Tabela 7.16- Resultados Medios de Anãlises de Amostras Coletadas em Agosto/Setembro de 1972. 

No Valo Eficiência 
Esgoto Efluente Efl uente 

Determinação Unidade Bruto do Final Esgoto Bru 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Decantador Clorado to Efluen 

te Decant-:-

Oxigênio dissolvido mg/1 - 2,0 0,4 0,3 0,2 0,4 1 ,o -

DBO mg/1 250 - - - - 15 10 94% 

Putrescibilidade ou 
estabi 1 idade re'lati 

-
v a ?~ - - - - > 90 - -
-- - --- - --

Fonte: Levantamento de campo agosto/setembro de 1972. 

Esgoto Bruto 

Efl uente 
Final 

Clorado 

-

96% 

-

o 
o:> 
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Tabela 7.17- Sólidos Decantãveis.em Função do Afastamento do Rotor R-2 e do 

Lado do Canal Onde Foi Feita a Coleta 

-· 
Afastamento Medio Sólidos Decantãveis 

do Rotor R-2, Medido (ml /1) Data pelo Lado de Fora 
(m) Lado de Fora Lado de Dentro 

-
2 100 140 
4 100 140 
6 110 lSO 

18/08/72 8 120 160 
10 130 160 
12 110 140 
14 100 100 

--

16 120 160 
18 100 140 
20 100 150 
22 100 140 
24 100 140 

19/08/72 26 110 140 
28 110 130 
30 120 F; O 
32 120 ISO 
34 110 140 
36 110 140 
38 100 100 

40 120 130 
42 120 140 
44 110 130 
46 120 140 
48 110 130 

21/08/72 so 120 150 
52 130 160 
54 110 150 
56 120 no 
58 110 160 

-

60 120 l/0 
62 120 170 
64 11 o 190 
66 120 190 

22/08/72 68 120 200 
70 110 1 70 
72 110 180 
74 11 o 160 
76 110 140 
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78 110 140 

23/02/72 80 110 140 
82 110 150 
84 110 150 

86 11 o 130 

24/08/72 88 110 130 
90 11 o 130 

-· 

92 120 130 
94 120 120 
96 120 150 

25/08/72 98 120 150 
100 120 110 
102 110 110 
104 120 140 
106 120 150 

108 110 120 
110 120 130 

03/09/72 112 120 140 
114 110 110 
116 110 110 
118 110 110 

120 100 100 

06/09/72 122 100 100 
124 120 130 
126 120 no 

128 130 130 
130 130 130 

09/09/72 132 130 140 
134 130 140 
136 130 140 
138 130 140 
140 120 130 

--Fonte: Levantamento de Campo, Agosto/Setembro de 1972. 
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7.4.10.2.5 COMENTARIOS 

jeto de: 

Diante dos dados obtidos e face aos de concepçao admitidos em prQ 

Carga: 54g de DBO/dia/hab 
Volume do valo per capita: 300 1 

- -Tempo de detenção: 2,1 dias (calculado tomando-se como vazao me 

dia 5,0 1/s, valor este resultante do item 7.4.10.2.2) 
Taxa de transfer~ncia; 3 Kg 02 /h.m para 15 em de imersao do ro 

tor pode-se tecer as seguintes considerações 
a) Quanto ao Oxig~nio Dissolvido no Valo, que efetivamente o teor 

de 00 ~ mais elevado a jusante do dispositivo de aeraçao, redu 

zindo-se a medida que se afasta do mesmo, mostrando a tendência 

de seu valor ficar quase ou mesmo nulo a montante do rotor em 

funcionamento. Os valores encontrados na maioria dos pontos, 

abaixo do minimo recomendado de 0,5 mg/1, mostram a necessidade 
do funcionamento de ambos os rotores. A forma e dimensões adota 

das para o valo devem ser consideradas no projeto de modo a se 

procurar obter teores mais homogêneos na mistura liquida. Assim, 

obtidos o volume Útil do valo e a largura útil do canal, basea~ 
do-se nos parâmetros conhecidos, o projetista deve adotar dime~ 

soes e formas complementares de modo a melhorar essa homogene.:!_ 

dade do oxigênio dissolvido, fator tão atuante nos processos a~ 

r6bicos de tratamento. Uma alternati~d talvez, seria correlacio 

nar a vazão ou a carga poluidora ao numero de unidddes de aera 
-çao, e ou se prever diversos rotores criteriosamente posiciona 

dos ao longo de uma única unidade de aeraçao. 

b) Quanto aos Sólidos Decantaveis no Valo, que a concentraçao do 

lodo biologicamente ativo não ~ homogênea, ocorrendo valores di 

ferentes entre si, dependendo do afastamento do dispositivo de 
-aeraçao, ou de terem sido feitas tomadas de amostrJs em pontos 

localizados na parte interna ou externa do canal, valendo ressal 

tar que neste último caso, como e mostrado na Fig_!:'_c~ ___ LJ, os va 
lares da parte interna são na sua totalidade maiores dos que os 

da parte externa (o ponto 100 foi falseado no momenlo da coleta 

pela proximidade de uma operaçào de recirculação de lodo).Claro 

e que, fatores de natureza essencialmente hidrãulica, telll que 

ser considerados, uma vez que problemas de perda de carga pode 
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rão acarretar reduções na velocidade de transporte do lodo em 

diferentes pontos. V1sto que, os valores de sõlidos de o1ntãveis 

obtidos, mostrados na Figura 7.7, são bastante diferentes en 
tre si, fica reforçada ainda mais a sugestão citada na letra a 

anterior, que as dimensões e a forma do valo têm que ser disci 

plinadas ou correlacionadas a volumes uteis, numero de unidades 

de aeração ou posição e numero de rotores a serem instalados. 

Obviamente, sabendo-se que o processo se rege no trinômio, lodo 

ativado existente, materia orgânica e oxigênio dissolvido,a con 

centraçâo deste ultimo serã alterada pela desuniformidade da 

concentração de lodo em suspensao. 
c) Quanto a Redução da DBO que os valores obtidos, comp.1rados aos 

encontrados na literatura, foram considerados excelentes. Obser 
vações subsequentes, feitas no decorrer da operação no dno de 

1974, permitiram a conclusão de que o dispositivo de aeraçao p~ 

ra a situação atual, caracterizada pela ocupação das 500 unida 

des habitacionais, ê deficiente, tanto em comprimento util como 

na potência do motor instalado, não fornecendo portanto o oxig~ 

nio necessãrio ao processo. Providências foram tomadas no senti 

do de sanar tal deficiência projetando-se um novo sistenhl de ae 

ração, com as seguintes caracterfsticas: 2 rotores tipo Hess, 

de 0,70m de diâmetro e 3,5m (duas seções de l ,75m) de comprimen_ 

to cada, funcionando a 100 rpm com IOclll de irnersào, ilcoplado a 

um motor de 15CV. Para a transmissão,foi projetado um redutor 

de velocidade TRANSMOTECNICA. Os mancais de apoio possuirao ro 

lamentos autocompensadores da marca SKF. Para as ligações entre 

n1otor-redutor, redutor-motor, e entre as duas seçoes do rotor se 

rão usadas luvas elãsticas. 

d) Quanto a Putrescibilidade do Efluente (_g~ Esta_E_~}j__d_ad_t:> __ R~}_~_!_i_=:_ 
~~),que o processo garante o lançamento do efluente final no 
cotpo receptor, sem qualquer problema de ordem estetic<l. 
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CONCLUSOES E SUGESTOES FINAIS 

O bom andamento da operação de um valo de oxidação podera ser ver1 

ficado laboratorialmente pela pesquisa de microrganismos dos tipos 

Vot'ticella, Epistil_is e outros; 

Os organismos na respiração util~zam apenas o OD existente, sendo 

recomendado que se forneça na mesma proporção que ê consumido. En 

tretanto, experimentalmente, ver~ficou-se que esta respiraçao ê in 

dependente do ni vel de 00 desde que essa concentração seja s u p~_ 

rior a 0,5mg/l. Na prãtica, recomenda-se uma concentraçao de pelo 

menos 2,0mg/l, n~o ultrapassando a 4,0mg/l, com o fim de se evitar 

uma ni trifi caçao excessiva acompanhada de lodo fl utu<~rtte no decan 

tador secundãrio; 

No valo de oxidação as unidades deverão ser dimensionadas pdra a 

2~ etapa de projeto, sendo a variação de carga orgãnica compensada 

pelas caracteristicas de funcionamento do rotor. Nomalntente usa-se 

uma imersão de 15cm e seh·ciona-se a velocidade do rotor para fo_c 
a a necer o oxig~nio necessãrio ~ 2. etapa de projeto. Para a l. etapa 

o rotor funcionarã com uma menor imersão, evitando os problemas de 

uma aeraçao excessiva, alêm de proporcionar economiâ de t.:nergia 

elétrica; 

A determinação do volume do valo pode ser feita por Ullld sen e de 

critérios. O autor ê de opiniao que o processo adotado seja o sug~ 

rido pelo prof.G.V.R.Marais em que o dimensionamento ê funçao pri!:!_ 

cipalmente do parãmetro idade do lodo. No entanto, ê interessante 

que seja feita uma comparação entre os diversos critêt·ios conheci 
dos; 

Para a relação volume do valo/comprimento do rotor, taxa esta que 

influencia na velocidade da mistura liquida e por con~eguinte na 

manutençao dos sõl i dos em suspensão, foram encontr·ados v a 1 ures des 

de 50 a 200 m3 /metro de rotor. E interessante portanto, que sejant 

feitas pesquisas no sentido de deten11inar uma faixadevctlores mais 

precisa e consequentemente mais restrita em função das cJracteris 
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ticas construtivas do valo. A faixa mais atual dessa relação para 

valos revestidos foi de 165 a 200 m3 /m de rotor; 

A relação emprrica mais recente, entre o oxig~nio a ser fornecido 

ao processo e a carga orgânica expressa em 080 5 para tratamento de 

esgotos domisticos em valos de oxidação, situados em localidades 

com altitudes não superiores a 600m, e de 2,35; 

No processo de dimensionamento baseado na idade do lodo,o oxigênio 

necessârio deverâ ser calculado levando em conta a demanda do mate 

rial carbonãceo e nitrogenado. O resultado obtido deverã ser acres 

cido de 30%, devido aos picos diários de carga orgânica, fator e~ 

te mais atuante em pequenas estações, onde se enquadra1n os valos 

de oxidação; 

Visando a obtenção de parâmetros para aplicação -em prnjetos, e re 

comendãvel a determinação de curvas de comportamento da taxa de 

transferência de oxigênio de dois tipos de rotores mu1to utiliza 

dos no Brasil, o HESS e o PENHA, para vãrias imersoe~. c velocida 

desde rotação, correlacionadas com a potencia e consumo de ener 

gia, determinando-se assim uma especie de diagrama col\1 curvas ca 

racterrsticas de funcionamento, tal qual existe para os rotores 

SPAAN e GAIOLA. O teste relatado no 1tí'ín 3.1.4 11\0S L r-ou como re 

sultado principal que o rotor tipo HESS, comparado cu111 o tipo PE 

NHA de 8 pãs, ambos funcionando com 103 rpm e O,lOm de illlersão, 

apresentou uma eficiência de fornecimento de oxigênio, ;)Or unidade 

de potência e por metro de rotor, quase duas vezes ma1or. As taxas 

adotadas, onde foram feitos os testes, de 85 m3 de v a 1 ol1n de rotor 

para o tipo HESS e de 71 m3 de valo/m de rotor para o · ipo PENHA, 

valores estes bem abaixo do recomendado para valos reve~;t:idos,(l65 

a 200 m3 /m de rotor) podem ter sido responsáveis pelos llilixos valo 

res de eficiência encontrados; 

A execuçao da obra em todas as suas fases, desde a loca~ao, deverã 

ser acompanhada por um serviço de topografia, com o intuito deve 

rificar parcialmente todas as etapas de construção no que toca as 

suas posições e cotas preconizadas no projeto; 
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Na construção, a decisão ae revestir ou não o valo ê muito impo_c 

obra. tante, devido esse fato influenciar bastante no custo da 

De qualquer forma e conveniente revesti-lo nas vizinhanças dos ro 
tores e em todos os pontos onde o fluxo muda de direção. Para o re 

vestimenta de concreto armado, a espessura mínima deverã ser de 

lücm, devendo-se colocar juntas de expansão nas linhas de junções 

com a estrutura suporte dos rotores, nos fins das porções circula 

res e não a mais de 18m do centro do valo; 

Um estudo de custo de construção e operaçao mostrou que o valo de 

oxidação e cerca de 30 a 40% mais barato que as instalações conve~ 

cionais de tratamento de esgoto, quando aplicado para pequenas co 

munidades; 

Uma lintpeza geral diaria na estação e muito importante para o seu 

bom funcionamento, alem de melhorar o aspecto estético, diminuindo 
a repulsa psicolÕgica de visitantes e proporcionando um local de 

trabalho mais agradavel para o operador; 

A manutenção devera ser sempre que possível em carãter preventivo, 

evitando que peças defeituosas venham trazer reflexos negativos a 

outras partes do equipamento. Para isso o operador deverã seguir 

rigorosamente as instruções de manutenção fornecidas 0elo fabrican 

te do equipamento; 

Na medida do possível, o laborat6rio de rotina da 

controle da operação, devera realizar os seguintes 
tura, SÕlidos Decantáveis, Estabilidade Relativa 

de), SÕlidos em Suspensão na Mistura Liquida (Teor 

co), Oxig~nio Dissolvido, pH e Cloro Residual; 

estaçilo, para o 

te~; tes: Temper~. 

(Putrescibilid~ 

de Resíduo Se 

Através da Cor e do Odor - ensaios feitos independentes de instru 
mentação - podera um operador experimentado corrigir uma s~rie de 
problemas na operação do valo; 

Numa operaçao normal a descarga de lodo para os leitos de secagem 

devera ser feita quando: a concentração de sÕlidos em suspensão da 
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mistura líquida atingir 8.000 mg/·1, o oxigênio dissolvido atingir 

níveis inferiores a 0,5mg/l ou os sõlidos decantãveis atingirem 55 

a 65% de volume de lodo. O excesso de lodo deverã então ser removi 

do, devendo os sÕlidos decantãveis serem diminuídos aproximadame.!!_ 

te de 35 a 50% em um único dia; 

O lodo decantado deverã ser recirculado o mais breve possível, de 

vendo o seu nível, no tanque de sedimentação, cresce1· at(; a altura 

da descarga do efluente, aproximadamente no mesmo tempo em que se 

chegue a concentração de 8.000 mg/1 de sõlidos em suspensao nova 

lo. Experimentalmente, tem-se verificado que com um lodo denso, o 

período de descarga, para o leito de secagem, ~ de 1 a 4 

( 19). 

semanas 

Na operação em função da idade do lodo, este parâmetro deverã ser 

controlado hidraulicamente, consistindo na remoção di5ria de l/Rs 

do volume do tanque de aeração. O lodo obtido desta porção de mis 

tura liquida deverã ser encaminhado para os leitos de secagem; 

Na consulta bibliogrãfica, relati•./a a operaçao de diversas esta 

ç6es e de dados obtidos do valo de Tabapuã em Caucaia - Cearã, ob 

servamos que: 

a) Não existe dificuldade em manter os sõlidos em su~~!Jensao no v~ 

lo, desde que o valor da relação, comprimento do r'•JLur volume 

do valo, esteja dentro da faixa recomendada; 

b) A velocidade no canal não ~ uniformemente distribuída em seçoes 

verticais ou horizontais. Numa seção transversal, os maiores v~ 

lares se encontram junto a superfície da ãgua e ligeiramente des 

locados para o lado de fora do valo (16). Talvez esse fato, sir 

va de justificativa para os dados encontrados dos s~lidos deca~ 

tãveis do valo de Tabapuã, onde os maiores valores se situam na 

parte interna do valo, correspondendo- a uma menor v~~locidade da 

mistura líquida; 

c) A velocidade media aumenta com a imersão dos rotore:; e vice-ver 

sa, sendo que os resultados encontrados mostram que a distribui 

çao e mais uniforme quando a profundidade de irnersao dos roto 

res e aproximadamente de 0,15m; 
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d) Uma grande variação de oxig~nio dissolvido ao longo de um dia 
foi encontrado nos valos estudados, sendo esse fato parcialme~ 

te explicado pelas mudanças na razão de resp1raçao dos microrg~ 

nismos; 
e) Visando a obtenção de valores mais homog~neos dos sólidos decan 

tãveis e oxig~nio dissolvido na mistura liquida, recomenda-se 

uma pesquisa no sentido de correlacionar fatores como, volume 
útil do valo, dimensões, numero de unidades de aeraçao e numero 

e posição de rotores a serem instalados. Formas complementares 

devem ser procuradas no sentido de obter essa melhor homogenej_ 

dade. Uma alternativa, talvez fosse correlacionar a vazao ou a 

carga org~nica ao numero de unidades de aeração, e ou prev1sao 

de diversos rotores criteriosamente instalados,em llnlà unica uni 

dade de aeração; 

f) As efici~ncias encontradas nas estações, em termos de reduç~o 

de 080 5 , foram muito boas, mo5trando geralmente percentagens 

acima de 90%; 

g) A remoção de DQO e menor do que a de 080 5 , sendo esse fato ex 

plicado devido o tratan,ento biolõgico nao remover 111atêria -
org~_ 

nica não biodegradãvel, material este revelado pelo DQO mas não 
acusado pela DBO~; 

h) A remoção de 08020 e menor do que a 080 5 , devido o primeiro tes 

te acusar a exist~ncia da mat~ria orgânica de maior dificuldade 

de assimilação e revelar o consumo de oxigênio deviJo a matêria 

org~nica nitrogenada; 

i) A cloração do efluente final ê necessãria para asse~Jurar a des 

truição dos organismos patog~nicos, devendo ser feita em um tan 
que de contato, obtendo-se no final um cloro residual de 
1 ,O mg/1 ; 

E bom salientar, que a maior preocupaçao deste trabalho, foi a de 

reunir informações sobre valos de oxidação aplicados para tratamen 

to de esgotos domesticas, apoiado principalmente numa pesquisa bi 
bliogrãfica. 
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Pâgina Linha Errado Certo ---

45 13~ ~ ~ ; 
121 10~ Separat dá Surveejor Separata da Surveyor 
122 17~ somerset ohio Somerset Oh i o 
122 25ª Hig1iway H i gh\<~ay 
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