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Apresentação 

 

A estação de tratamento de esgoto em questão contempla um sistema do tipo 

Oxidação avançada com mídias (MBBR) para atender uma vazão média de 3,0 l/s. 

Esse documento apresenta o Memorial Descritivo e de Cálculo, composto por 

fluxograma, características do efluente tratado, desempenho operacional e 

dimensionamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o avanço da tecnologia, os processos de tratamento de efluente sanitário e 

industrial passaram por várias modificações e, atualmente, o reator de Oxidação 

avançada com mídias (MBBR), tem se destacado pela sua eficiência e melhor custo 

benefício.  

Dessa maneira, o tratamento de efluentes de esgoto urbano projetado será tratado 

com o sistema de Oxidação aerada em um reator em conjunto com filmes biológicos 

fixados em mídias móveis (MBBR – Moving Bed BioReactor) e os sólidos em 

suspensão no meio líquido. 

O processo de cavitação é uma forma eficiente de transferir massa de oxigênio para 

o meio líquido, ao mesmo tempo em que provoca reações de oxidação de elementos 

complexos.  

O Indutor faz com que um alto volume de oxigênio seja misturado e injetado em alta 

pressão, gerando diversos efeitos e subprodutos, como:  

 Gerar micro e nano-bolhas, promovendo efeito flotador; 

 Coagular sólidos suspensos e dissolvidos, atuando na turbidez; 

 Oxidar bactérias nocivas, eliminando-as; 

 Oxidar metais, melhorando a coloração; 

 Desestabilizar emulsões, retirada de óleos e graxas; 

 Adicionar oxigênio dissolvido, retirando contaminantes orgânicos; 

 Remoção de nitrogênio amoniacal. 

As substâncias remanescentes desse processo, em carga menor, podem facilmente 

serem biodegradadas através das bactérias fixadas nas mídias bem como das 

bactérias em suspensão no meio líquido. 

A massa biológica ficará fixada em leitos de mídias móveis, que possui algumas 

vantagens em relação ao lodo ativado, entre elas:  

a) maior densidade de bactérias por volume de tanque;  

b) maior resistência a mudanças de vazão e de contaminantes tóxicos;  

c) facilidade de gerenciamento, por não precisar controlar volume de lodo;  
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d) redução de lodo, uma vez que não se faz necessário o processo de lodos 

ativados. 

 

2. O PROCESSO DE OXIDAÇÃO AVANÇADA 

Diferente do que ocorre no tratamento por flotação ou em sistemas com aeração, a 

tecnologia de Oxidação é considerada uma das maiores inovações no tratamento 

de água nos últimos anos, por consistir no fenômeno de formação de cavidades 

de vapor dentro do líquido, gerando pequenas zonas de alta pressão e 

temperatura. Em outras palavras, é a formação de pequenas bolhas dentro do 

líquido que explodem e liberam grande quantidade pontual de energia, elevando a 

pressão e a temperatura para níveis bem altos (chegando a 4.726,8°C, por 

exemplo). 

 

 Fenômeno da Cavitação Figura 1. 

 

Na água, que está presente em grande parte em qualquer efluente, existem 2 

átomos de Hidrogênio para 1 de Oxigênio. E, com esta elevação na pressão e 

temperatura, há uma quebra molecular da água em duas: H+ e OH-. Este radical 

(OH-) é um oxidante poderoso e acaba por reagir quimicamente com os elementos 

presentes na água, gerando, portanto, oxidação.  
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 Quebra molecular da água Figura 2. 

 

3. COMPOSIÇÃO DO SISTEMA E ETAPAS DO TRATAMENTO 

O sistema de Oxidação é composto, principalmente, pelos seguintes componentes: 

 Pré-tratamento (gradeamento, caixa de areia e de gordura); 

 Unidade de absorção do ar atmosférico; 

 Unidade de mistura de fluídos sob pressão;  

 Unidade de dispersão do fluído oxigenado (difusor); 

 Mídias com área superficial maior que 500m²/m³; 

 Unidade de decantação com recirculação; 

 Unidade de filtração (opcional - finalidade para reuso); 

 Unidade de desinfecção (opcional) 

 

As etapas de tratamento consistem basicamente em: 

1ª Etapa – PRIMÁRIO 

1.1 Retirada de Sólidos: Composta por gradeamento e caixa de areia que objetiva a 

retenção de sólidos lançados na rede coletora, e materiais de origem mineral. 

2ª Etapa – SECUNDÁRIO 

2.1 Tanque de Aeração Intensa: Uma sequência de 2 tanques de aeração 

interligados em série, o que permite uma “escada” de carga orgânica. Desta forma, 

cada compartimento terá média de carga orgânica menor que a encontrada na etapa 

anterior. 

2.2 Decantação: Etapa que objetiva a retirada de excesso de lodo e resíduos 
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sedimentáveis, além de permitir a recirculação de parte da matéria biológica viva 

(lodo ativado). 

 Exemplos de sistemas de tratamento por Oxidação Figura 3. 

 

4. FLUXOGRAMA DO SISTEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obs.: imagens meramente ilustrativas. 

 

5. DESEMPENHO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA 

O tratamento de efluente com essa tecnologia apresenta resultados excelentes 

conforme pode ser visto na tabela a seguir: 

 

Tabela 1. Características do efluente de entrada e saída na ETE 

Parâmetros Unidade 

Resultados analíticos Resolução 
nº 357 e 

430 VMP(1) 

Eficiência 
do 

sistema Entrada Saída 

Sólidos totais mg/L 300 < 30 * 90% 

DBO mg/L 300 3 a 30 --- 90 a 99% 

DQO mg/L 600 6 a 60 --- 90 a 99% 

Nitrogênio 
Amoniacal 

mg/L N 60 < 20 20 70% 

Notas: (1) VMP (Valores Máximos Permitidos) pela Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março 
de 2005 e Resolução CONAMA Nº 430, de 13 de maio de 2011 que a complementa e altera, 
para padrão de lançamento de efluentes do Ministério do Meio Ambiente. 

  

Efluente bruto 

Pré-tratamento: Gradeamento, caixa de 
areia e caixa de gordura 

Reator Aeróbio 

Decantador 

Sistema de 

desinfecção 

Misturador 
hidráulico ou 

tanque de contato 

Efluente tratado Sistema de 

filtração 
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6. VANTAGENS 

 Ao longo do processo de tratamento, a geração de lodo é baixíssima, cerca de 80 

a 95% menor do que em sistema do tipo biológico como o UASB, por exemplo, 

sendo necessário descarte de lodo flotado, em aterro sanitário, a cada 6 meses a 

1 ano;  

 Já para sistemas de tratamento convencionais que possui alta geração de lodo, 

essa tecnologia pode ser aplicada para diminuir consideravelmente a quantidade 

de lodo, na ordem de 80%, e economizar custos com aterro sanitário; 

 Não necessita de operador durante todo o dia, devido a simplicidade operacional; 

 Capaz de tratar efluentes com altíssima carga orgânica como, por exemplo, 

valores na ordem de 10.000mgDBO/L; 

 O tratamento proporciona uma eficiência de até 90 a 99% de redução na carga 

orgânica mensurada por DBO (Demanda Biológica de Oxigênio) e DQO 

(Demanda Química de Oxigênio); 

 Não necessita de adição de produtos químicos, diminuindo custos operacionais;  

 Não tem geração de odor, devido à alta oxirredução dos compostos responsáveis 

pelo odor fétido; 

 Diferente dos sistemas biológicos convencionais (UASB e BF), esse sistema 

remove SATISFATORIAMENTE os nutrientes na forma de Nitrogênio; 

 Tempo de implantação é 30% menor em relação as ETEs compactas; 

 A demanda de área para implantação é menor que as ETEs compactas; 

 O polimento final pode ser por decantação ou por filtros (que exigem menos área 

ainda). 

 

7. SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

Nesta seção serão detalhadas as etapas do tratamento de efluentes desde a 

chegada do efluente até o lançamento final. As duas principais etapas do 

Tratamento são o primário e o secundário. 
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7.1 TRATAMENTO PRIMÁRIO 

Ocorrerá a remoção dos sólidos grosseiros através de caixa de areia e 

gradeamento. A remoção de óleos e gorduras será através da caixa de gordura com 

placas detentoras. Após tais remoções, o efluente líquido caminhará para os 

tanques de tratamento secundário, enquanto os resíduos sólidos deverão ser 

dispostos em locais adequados como aterros sanitários e similares. 

 

7.1.1 Gradeamento 

As grades são dispositivos constituídos por separadores físicos que podem ter uma 

configuração em barras ou placas com furos circulares, destinados ao bloqueio de 

materiais grosseiros em suspensão. Estes materiais são, em geral, papéis, trapos, 

detritos, pedaços de madeira, folhas secas, materiais plásticos, escovas etc. Este 

dispositivo tem por objetivo principal proteger tubulações, sistemas elevatórios, 

válvulas, equipamentos de tratamento, tratamentos posteriores, etc. 

A grade utilizada para a estação de tratamento será de limpeza manual, onde o 

operador deverá efetuar a limpeza diariamente da mesma, removendo os sólidos 

retidos na grade, dispondo-os numa caçamba para adequada destinação final. 

Em algumas situações, principalmente estações de grande escala, recomenda-se o 

uso de sistema automatizado como o uso de peneira de canal com rosca helicoidal.  

  

 Sistema de gradeamento com furos circulares Figura 4. 

 

 

 



10 

 

7.1.2 Caixa de areia 

Também conhecido como desarenador, a caixa de areia é responsável pela 

retenção de materiais inertes. Nesta etapa, os grãos de areia, são sedimentados no 

fundo da caixa desarenadora através da velocidade do canal que propicia a 

sedimentação. Isto promoverá boa proteção às bombas, evitará entupimento dos 

tubos e a formação de depósitos de material inerte nos decantadores, digestores, 

etc. 

O funcionamento de uma caixa de areia consiste em submeter a água ao regime 

hidráulico próximo ao laminar. Para isto, são feitas alterações no regime dinâmico da 

corrente líquida, permitindo que o transporte de partículas sólidas mais densas que a 

água seja evidenciado. Então, em canais ou tanques apropriados reduz-se a 

velocidade de escoamento para certos valores, de modo que não possibilitem a 

deposição de matéria orgânica. 

A caixa de areia também é um processo de operação manual, onde o operador deve 

fazer a remoção de areia quinzenalmente, alternando os canais. 

 

 Modelo de caixa desarenadora com dois canais e stop log Figura 5. 

 

7.1.3  Calha Parshall 

A Calha Parshall é um dispositivo tradicionalmente usado parar medição de vazão 

em canais abertos de líquidos fluindo por gravidade, muito utilizado nas estações de 

tratamento de água e esgoto. A água é forçada por uma garganta estreita, sendo 
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que o nível da água a montante da garganta é o indicativo da vazão a ser medida, 

através de fórmula consagrada.   

 

 Calha parshall Figura 6. 

 

7.1.4 Caixa de Gordura 

As gorduras e óleos presentes no esgoto geram significativos problemas ao sistema 

de tratamento, tais como as obstruções dos coletores, flotação do lodo, além de 

acumular nas unidades de tratamento, causando mau cheiro.  

Para a maioria dos municípios, a caixa de gordura é obrigação legal. Sua função é 

reter gorduras despejadas nos ralos das pias da cozinha, diretamente ou misturadas 

com a água da lavagem das louças. 

A retenção da gordura na caixa se faz necessária para evitar que ela vá se acumular 

na tubulação posterior, na fossa, na rede coletora de esgoto, nos rios e represas, 

causando entupimentos e problemas aos proprietários e aos contribuintes, além de 

danos ambientais. 

Dessa maneira, é importante ter uma caixa de gordura compondo o pré-tratamento 

da ETE, com separadores imersos que farão a retenção da gordura que, por sua 

vez, é menos densa que a água e acaba formando um sobrenadante na qual o 

operador tem que fazer a remoção diária ou conforme a frequência necessária 

diante do acúmulo excessivo. 
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 Modelo de caixa de gordura Figura 7. 

 

 

7.1.5 Estação Elevatória de Efluente (EEE) 

 

O efluente é encaminhado para a estação de recalque, onde é bombeado para o 

reator. A estação elevatória também recebe o lodo decantado do decantador, na 

ocasião em que este for submetidos à lavagem de fundo. O lodo decantado é então 

bombeado para o reator, juntamente com o esgoto pré-tratado.  

 

7.2 TRATAMENTO SECUNDÁRIO 

 

Após completar a etapa de pré-tratamento, basicamente remoção de sólidos e 

gorduras, o efluente segue para a etapa de remoção de matéria orgânica e outas 

substancias. 

 

7.2.1 Reator Aeróbio 

 

O efluente pré tratado segue para os reatores aeróbios onde ocorre a oxidação de 

matéria orgânica e outras substancias. O principal fenômeno que ocorre nessa etapa 

é a oxidação através do radical hidroxila (OH-), gerado nesse sistema, como 
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oxidante potente assim como o ozônio (O3) e o peróxido de hidrogênio (H2O2). É 

altamente indicado para o tratamento de efluentes por não gerar subprodutos.  

Como a hidroxila é instável, ela reage instantaneamente devido a seu elevado 

potencial de oxidação e é capaz de oxidar completamente qualquer molécula 

orgânica ou inorgânica presente no efluente produzindo gás carbônico e água (CO2 

e H2O). Nesse processo de oxidação, os elétrons são transferidos de uma 

substância para outra e este movimento se traduz num potencial elétrico. Assim, 

quanto maior o potencial, maior a capacidade da substância subtrair elétrons das 

outras, oxidando-as, e dessa maneira, promove o tratamento do efluente. 

 

Além disso, dentro dos reatores são adicionadas mídias moveis (MBBR) para que o 

efluente possa ter o tratamento potencializado através de bactérias biodegradáveis 

que tanto se fixam nessas mídias quanto ficam suspensas na massa liquida dentro 

do reator.  

 

O filme de bactérias aderidas que se formam nas mídias (MBBR) necessitam de 

oxigênio dissolvido (OD) através de aeração por ar difuso que, no caso do sistema 

de oxidação, é propiciado pelo próprio indutor e, dessa maneira, preserva as mídias 

bem como o biofilme que se forma.  

 

Sendo assim, o biofilme aderido nas midas é capaz de degradar a matéria orgânica 

remanescente da Oxidação e ainda ocorre o fenômeno de nitrificação e 

desnitrificação.  A biomassa aderida possui limitação da difusão de OD no interior do 

biofilme, ou seja, em função da concentração de OD mantida no meio, pode haver 

formação de ambiente anóxidos, principalmente nas áreas internas das mídias e na 

respectiva biomassa aderida, proporcionando a condição ideal para que ocorra tanto 

a nitrificação quando a desnitrificação.  
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O material utilizado nas mídias é o polietileno de alta resistência às intempéries e ao 

tempo, e possui densidade, em média, de 1 g/cm³. A movimentação e o choque 

entre as midas provocam perda eventual de biomassa aderida. Por isso, superfícies 

mais corrugadas e acidentas tendem a aderir melhor a biomassa e dificultar o 

cisalhamento da mesma. Assim, a área de efetiva aderência de biomassa tende a 

ser igual a área total disponível, quanto maior for a capacidade de retenção de 

biomassa que o meio suporte apresentar, mídias com área superficial especifica 

superior a 500m²/m³ o que confere alta área superficial disponível por m³ no reator.  

 

7.2.1.1 Geração de lodo 

 

Conforme mencionado anteriormente a geração de lodo é praticamente 

insignificante devido ao processo de oxirredução da matéria. Ocorre a mineralização 

de grande parte dos contaminantes orgânicos (efluente sanitário é rico em matéria 

orgânica, acima de 80%), isto é, os compostos não são apenas transferidos de fase, 

mas destruídos e transformados em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos 

(não tóxicos, ou de menor potencial tóxico, visto que se sabe como trata-los) 

minimizando a geração de resíduos sólidos no processo de tratamento. 

 

Dessa maneira ao longo do processo de tratamento, a geração de lodo é cerca de 

70 a 90% menor do que em sistema do tipo biológico convencional, sendo 

necessário descarte, em média, de 20 kg de lodo flotado (será removido através de 

raspadores), em aterro sanitário com, no mínimo, a cada 6 meses a 1 ano, 

minimizando os altos custos com transporte e deposição em aterros sanitários. 

 

7.2.2 Decantador Secundário  

O Decantador Secundário é a unidade em que o efluente tratado é introduzido sob 

as lâminas paralelas inclinadas que ao escoar entre elas ocorrerá à sedimentação 

do lodo. O esgoto decantado sai pela parte de cima do decantador, após ser 

escoado pelas lâminas e é coletado por calhas coletoras. 
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Essa inclinação assegura a autolimpeza dos módulos, ou seja, à medida que os 

lodos vão se sedimentando em seu interior, e aglutinando-se uns aos outros, as 

maiores massas de lodo que vão se formando, adquirem peso suficiente para se 

soltarem dos módulos e se arrastarem em direção ao fundo. O material depositado 

no fundo será recirculado para o início do tratamento, ou seja, para a elevatória 

através de bombeamento automático e controlado por temporizador.  

 

 

  

 Perfil do canal de decantação Figura 8. 

  Figura 9. 

 

7.3 SISTEMA DE DESINFECÇÃO 

 

O principal objetivo da cloração dos esgotos sanitários é a prevenção da 

disseminação das doenças de veiculação hídrica. 

 

A desinfecção é um processo projetado para eliminar os organismos patogênicos, 

sem, no entanto, produzir uma água esterilizada. Dois fatores são extremamente 

importantes no processo de desinfecção: o tempo de contato e a concentração do 

agente desinfetante. Para tempos de contato elevados, pequenas concentrações de 

desinfetante são requeridas. Ao contrário, tempos de contato reduzidos requerem 

elevadas concentrações de desinfetante, para se atingir uma desinfecção 

equivalente. 

Os principais compostos a base de cloro utilizados na desinfecção de esgotos são o 

cloro, nas suas formas: gasosa e de hipoclorito, e o dióxido de cloro. Os 

mecanismos fundamentais de atuação do cloro e os problemas advindos de sua 
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utilização na desinfecção de esgotos podem estar relacionados, em muitos casos, às 

propriedades físicas do agente desinfetante e às reações químicas com outros 

constituintes que eventualmente estejam presentes nos esgotos. 
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8. DIMENSIONAMENTO 

A seguir, cálculo dimensional das etapas do tratamento primeiro e secundário. 

 

8.1 DADOS DE ENTRADA 

Considerando a adequada taxa de aplicação volumétrica, o tempo de detenção 

hídrico tem a finalidade de absorver picos de descarte e de carga orgânica de até 

1,5 vezes a média, que podem ocorrer dependendo do uso dos consumidores e 

regime de chuva. Sendo assim, segue os dados de entrada: 

 

Tabela 1. Dados de entrada 

Parâmetro Valores 

Vazão de entrada média (Qméd) 3,0 l/s (259,25 m³/d) 

Vazão de entrada máxima (Qmáx) 4,5 l/s 

Vazão de entrada mínima (Qmín) 1,5 l/s 

DQOentrada 600 mg/l 

DBOentrada 300 mg/l 

DBOsaída (90% eficiência)  30 mg/l 

Tempo de detenção hidráulico 8 horas 

 

 

8.1.1 Tratamento primário 

 

 Medidor de vazão (calha Parshall) 

w = 2” 

n = 1,55 

k = 0,1207 
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o Altura da lâmina líquida (H) medida 2/3 da seção convergente 

  = (
 

 
)

 
 
 

Hmin = 0,059 m 

 Hméd = 0,092 m 

 Hmáx = 0,135 m 

o Rebaixo (Z) do medidor Parshall, em relação à soleira do vertedor da 

caixa de areia 

   
(          )   (          )

(          )
  

Z = 0,030 m 

o Altura (h) da lâmina d'água antes de rebaixo 

h = H - Z  

hmín = 0,029 m 

hméd = 0,062 m 

hmáx = 0,105 m 

 

 Gradeamento 

O gradeamento deve ser dimensionado considerando velocidade do liquido 

compreendida entre 0,80 e 1,20m/s, e adota-se o valor de 0,8 m/s para cálculos:  

 Seção da barra = 3/8”x1.1/2” (grade média) 

 Abertura (a) = 12mm 

 Inclinação = 45° 

 Espessura da barra (t) = 9,53mm 

o Eficiência da grade (E) 

   
 

   
 

E = 0,557 
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o Área útil (Au) 

    
    
 

 

Au = 0,005 m² 

o Área total (At) considerando o escoamento a montante da grade 

    
  
 

 

 At = 0,012 m² 

Aadot = 0,010 m² 

o Largura do canal de gradeamento (b) 

   
  
    

 

bcalc = 0,12 m 

badot = 0,10 m 

o Barras 

Quantidade de barras = 5 

Comprimento = 0,90m 

 

 Caixa de areia 

Segundo as normas da ABNT, a velocidade deve ser entre 0,25 a 0,40 m/s e, 

para cálculos, adota-se 0,30 m/s. 

o Largura (b) 

   
    
       

 

bcalc = 0,17 m 

badot = 0,17 m 
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o Comprimento (L) da caixa de areia 

L = 22,5 . Hmáx 

Lcalc = 2,36 m 

Ladot = 2,20 m 

 

 

o Verificação de taxa de escoamento 

Segundo as normas da ABNT, a taxa de escoamento superficial deve ser 

entre 600 a 1300 m³/m².d. 

   
    
  

 

 I = 1162,0 m³/m².dia  

 

o Profundidade do depósito de areia 

Taxa de areia (Y) = 28,9 L /1000m³ 

Per. de limpeza (t) = 15 dias 

Volume de areia = VA = Qméd . t . Y 

VA = 0,11 m³ 

o Profundidade da caixa  

h = VA/Área 

hcalc = 0,28 m 

hadot = 0,30 m 

Novo Ladot = 2,20 m 

Nova Taxa de escoamento superficial = 1.245,7 m³/m².d 

 

 DIMENSÃO TOTAL DO CANAL COM CALHA, GRANDE E CAIXA DE AREIA: 

o Comprimento = 4,96 m 
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o Largura = 2,00 m 

0bs.: foi considerado a espessura das paredes do canal bem como uma área 

para que o operador possa acessar o canal e realizar as limpezas 

necessárias.  

 

 

 Layout básico do canal com grade, caixa de areia e calha Parshall Figura 10. 

 

 Caixa de gordura 

Adotando-se tempo de detenção (t) = 10 minutos, tendo em vista que a temperatura 

do líquido se encontra acima de 25°C.  

V = Qmáx . t 

V = 3,24 m³ 

o Dimensões da caixa de gordura 

Considerando que a velocidade de ascensão das menores partículas é de 4 mm/s, a 

taxa de aplicação (I) será 14,4 m³/m².h. 

o Área necessária (A) 

A = Q / v 

A = 1,35 m² 

o Largura (B) e comprimento (L) 

B = 0,95 m 

L = 1,42 m 
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o Altura útil (H) 

V = L . B . H 

H = 2,40 m 

 

 

 DIMENSÃO TOTAL DA CAIXA DE GORDURA 

o Comprimento total = 1,82 m 

o Largura total = 2,35 m  

0bs.: foi considerado a espessura das paredes do canal bem como uma área 

para que o operador possa acessar a caixa e realizar as limpezas necessárias.  

 

8.1.2 Tratamento Secundário 

O tratamento secundário é composto por dois reatores aeróbios biológicos em série 

com aeração e 1 (um) decantador secundário. Será nesta etapa em que a redução 

da carga orgânica ocorrerá em maior intensidade.  A redução da carga orgânica de 

projeto para esta etapa é de 90% de remoção de DBO de entrada. Considerando a 

DBO de entrada de 300 mg/L, o projeto contempla o efluente na saída desta etapa 

com valores inferiores a 30 mg/L. 

Os reatores foram dimensionados de forma a permitir um tempo de detenção hídrica 

médio de 8 (Oito), com a finalidade de permitir adequada taxa de aplicação 

volumétrica.  

Sendo assim, o dimensionamento do sistema de Oxidação principal terá a seguinte 

configuração: 

 

 Carga de DBO diária (C) 

C = Qméd . DBOentrada  

C = 77,77 kg/dia; 

 Volume de Tanques de Oxidação aerada 
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Volume útil = 87 m³, equivale a 8 horas de tempo hídrico. Como trata-se de três 

tanques compacto, segue a descrição das divisões internas: 

o 03 Reatores  com 29 m³; 

o 01 Decantador com 4,7 m²; 

 

 

 

 Layout básico do tanque particionado  Figura 11. 

 

 Necessidade de aeração mecânica no reator  

Tomando por base a carga orgânica diária removida (DBO5) no reator (maior que 

90% de redução) e adotando-se 2,0 Kg O2/ Kg DBO5 removido como taxa de 

oxigenação (Vismara,1982:169), a necessidade diária de oxigênio é de 242 Kg de 

O2, o que equivale a uma necessidade de potência instalada máxima de 

aproximadamente 8,8 CV para atender ao processo de Oxidação no reator 

(adotando a média dos aeradores na qual cada 1,35 CV forneça 1,0 Kg O2/h) bem 

como para manter o sistema líquido em completa mistura e circulação das mídias e 

favorecer o processo biológico de biodegradação da matéria.  

Reator 01 

Decantador 

Entrada 

Saída 

Reator 03 Reator 02 
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Devido ao uso de timer e revezamento do funcionamento dos equipamentos 

(principalmente em períodos noturnos em que a vazão é baixa) será possível reduzir 

o uso da potência máxima instalada em até 29%, ou seja, uso de aproximadamente 

6,3 CV. 

 

 

 

 Necessidade de preenchimento de mídias no reator aeróbio 

Tomando por base a carga orgânica diária removida (DBO5) no reator (maior que 

90% de redução) e a carga orgânica superficial (COS) de 9,3 gDBO5/m² (Andreottola 

e al. 2003), será necessário a quantidade de 18 m³ de mídias móveis (MBBR) 

tomando-se em conta a superfície mínima protegida das mídias de 500 m²/m³. 

 

8.1.3 Decantador 

A seguir, medidas e configuração do decantador lamelar: 

 Dados de entrada 

Telhas onduladas (Sc) 1 

Distância entre placas (d) 0,08m 

Comprimento do perfil de decantação (l) 0,692 m 

Inclinação da telha (θ) 60 ° 

Espessura (e) 0,002 m 

Taxa de escoamento superficial (Vcs) 15,0 m³/m².dia 

Fator de forma (F) 4,50 

TDH mínimo 1,5 horas 

Profundidade útil 4,0 m 

 

o Área superficial útil  

        
      
     

 

Autil = 3,84 m² 
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Areal = 4,69 m² 

o Volume do decantador  

Vol = Qméd . TDH 

Vol = 16,2 m³ 

o Nº de placas  

25 placas 

8.1.4 Sistema de desinfecção 

A seguir, medidas e configuração do sistema básico de desinfecção: 

 Dados de entrada 

Tempo de residência (TDH) 30,0 min 

Altura d'agua (Hutil) 2,0 m 

Altura total (Htotal) 2,30 m 

 

o Volume do tanque de contato 

Vol = Qméd . TDH 

Vol = 5,4 m³ 

o Área 

    
   

     
 

 A = 2,7m² 

Portanto, 

Comprimento 2,5 m 

Largura 1,1 m 

Número chicanas 5 
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