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Resumo

Não se pode esperar muito de soluções únicas e
co~

isoladas quando estão envolvidos problemas pertecentes ao
plexo da ecologia e da poluição ambiental. Os problemas de
luição, pois, como qualquer questão ligada ao meio

p~

ambiente,

requerem preocupações e correções mGltiplas que envolvem como
um todo as grandes ãreas da poluição do ar, do solo e das ãguas.
Resta· a um rio que jã recebeu poluição, apenas uma

alternati

va, depurar-se. A capacidade de autodepuração de um curso
ãgua poluído, estã diretamente relacionada com

a

de

capacidade

que possui o sistema de transferir oxigênio do ar para o inte
rior da massa liquida. Por essa razão rios turbulentos e

aci

dentados têm maior capacidade de autodepurar-se que os rios de
planície. Baseados neste conceito, foram idealizados,
landa, os sistemas de tratamento denominados valos de

na

Ho

oxidação,

que constituem verdadeiros modelos reduzidos de rio, nos quais
a reaeraçao e obtida através da turbulência provocada

artifi

cialmente por intermédio de agitadores superficiais.Uma varian
te desse método

ea

de se instalar agitadores, ou seja,

aera

dores'.nos próprios rios, vindo constituir verdadeiras cachoei
ras artificiais. Levantou-se a experiência de

outros

países,

formulários e os processos existentes. Organizou-se

um cote

jo técnico e econ6mico entre os mesmos e concluiu-se

que

mais indicado

eo

o

de aeradores superficiais, devi.do ao seu me

nor custo e versatilidade operacional.

vi f i

Summa ry

Yb u c a n no t e x pe c t mu c h o f a s i n g 1e o r i s o1a te d

solution when you have problems tha't envolves the ecology and
environmental pollution complex. The pollution problems

as well

as any question related to the environment, requires

concern

and multiple corrections as a whole in the pollution areas of
air, soil and water. As for a polluted river there is only one
alternative, self-purification. The purification capacity

of

a polluted stream is directl~ ~elated to its capacity

ab

sorb oxigen from the atmosphere. For this

reason

to

turbulent

rivers have greater capacity of purification than

the

plain

uniform rivers. With this concept, it was studied

in Holland

the oxidation ditches, for treatment systerns. In this reduced
river model the reaeration is artificially obtained by superf_!
cial aerators. One alternative of this method isto instal ae
rator directly on the river to provoke water turbulence.
experience of other

countries was obtained, as well as formu

laries and existing processes.
nomic~l

The

A~

organized technical and

comparison, was made which leaded to

the

ec~

conclusion

that the superficial aerators are recommendable due to its low
cost and operation versatility.

1 - Apresentação

2.

1 -

~presentação

Quem habita São Paulo acaba acostumando

a se

deparar com afirmativas espetaculares. Algumas são motivo

de

orgulho, tais como:
t a cidade mais rica da América Latina.

- t a maior concentração urbana do Brasil.
- t o parque industrial mais desenvolvido,

do

Brasil.
- Tem a maior renda "per capita" do Pais.
Outras afirmativas porem sao alarmantes e moti
vo de muitas preocupaçoes:
Sua periferia

tem das mais altas taxas

de

mortalidade infantil do mundo.
-Todos seus ri·os e cõrregos estão poluidos.

- r a cidade de ar mais poluído do continente.
- O percentual de habitantes que são

servidos

por rede de ãgua e de esgotos é dos mais

re

duzidos.
Quem mora em São Paulo e ainda atua direta
indiretamente com o tema poluição, como e o caso do

ou

Engenheiro

Sanitarista, ê natural.que sinta uma necessidade emergente de
fazer alguma coisa, fornecer alguma contribuição no sentido de
se obter uma somatõria

de esforços a convergir para a resolução

de problemas difíceis, como são os dessa imensa cidade,

dada

sua grandiosidade, indiscriminada.
"Não ê preciso alongar-se na descrição dos
blemas de São Paulo. Eles estão ai. aparecem

nas

pr~

primeiras

3

piginas dos jornais em cada minuto de todos os dias:

no~

olhos.

sem brilho, nas bocas sempre sérias e fechadas, nos enfartes,
25
nas Glceras, na· neurose coletiva e no drama de cada um".

Acreditando, principalmente,que no futuro,

os

rios desta terra recuperaria a saGde perdida, iniciou-se este
trabalho com os olhos voltados para o horizonte, e

pode-se,

talvez sonhando, ver o rio Tietê inteiramente navegável, suas
iguas tornadas claras. muitos peixes e plantas aquiticas e con
sequentemente, põlo de recreaçao e lazer do paulistano.
Assim,se umas poucas palavras

deste

trabalho

vierem a colabnrar na soluçãd de seus problemas,o autor se sen
tirã fartamente recompensado.

'4

2 - Conceituação
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2 - Conceituação

A.deterioração ambiental

iniciou-se quando se

formaram as primeiras vilas e as primeiras cidades.

O homem

usava o fogo, e ao mesmo tempo espalhava dejetos

detritos

por toda parte.

e

Pouco a pouco os ambientes eco16gicos iam

frendo transformações sob o olhar indiferente

de

s~

autoridades

e das crescentes populações.
A própria natureza se imcumbia de resolver

o

problema dada a existência de grandes ãreas verdes e a propo!
ção entre o volume dos rios e a densidade das populações de en
tão.
Do final da primeira metade deste século

para

ca, com a eclosão das chamadas cidades industriais e com o cres
cimento·

marcante

das

populações, a contaminação e alteração

dos vãrios meios ecológicos

tem-se constituído em uma

ameaça ã existência de muitas comunidades de animais

séria

e

veg~

tais e pode finalmente ameaçar a sobrevivência da raça humana.
Os aspectos sanitãrios da ecologia vêm assumin
do importância cada vez maior

nos dias de hoje.

te nos aspectos da ecologia humana.

Uma nova

mentalidade

todo o mundo, em face das alterações que o homem
meio em que vive, é a responsãvel por inürneros

principalme~

inflige

ao

trabalhos

e

obras de saneamento que buscam amenizar a conturbação
tal.

em

ambien

Saneamento é indicado inclusive como índice de civiliza

çao.
Muito se tem falado de ecologia e segundo Bran
co 5 (1972), tem-se a seguinte definição:
11

0 princípio de Lavoisier, enunciado em

lingu~

6

gem corrente pela frase:"Na natureza nada se cria e· nada se con
some: tudo se transforma

11
,

ê de· importância fundamental,

seja

com relação ãs f.ormas de energia, seja, por extensão·, com
l~ção

ãs estruturas biol&gi-cas.

re

Todo o grande conjunto de for

mas vivas que constitui a natureza viva, desde as mais primit.!_
vas até as mais evoluidas, acha-se interligado por relações

dl

n ãmi c as de i n te r de pe n de n c i a , ma i s do q u e po r s i mp1e s 1a ç o s

e~

titicas de semelhança,
ca.

de parentesco ou de posição

geogrif.!_

Dessa forma, pode-se afirmar que a existência e a sobrevi

vência do homem estão na dependência da existência de

formas

mais primifjv~s e até microscõpicas de vida, tais como
rias

e~muitos

bacté

outros organismos que integram o ciclo da

ener

gia .e das ·substâncias da natureza. O estudo desse conjunto de
11

relações· é denominado ecologia 11

•

O ambiente do homem e o ar atmosférico.
modo~

Deste

ele é atingido diretamente pelas modificações introduz.!_

das no ar, e indiretamente, atingido pelas alterações
cadas no solo e nas iguas de que se utiliza.

Ao conjunto

tas alterações di-se o nome genérico de poluição,
par~icularmente

verifi

ou

d6~

ainda,

para cada um dos casos, o nome de poluição

do

· a r , do s o 1 o , da s ã g ua s e ou t r os t a n t o s t i pos q ue a i mp re ns a f a
lada e escrita de todo o mundo

criou.

Observa-se que a palavra poluição vem sendo ut.!_
lizada de forma exagerada, assim é que Branco 5 (1972) afirma:
11

Po l u i ç ã o , n o s e u s e n t i do ma i s a mp 1o , pode s e. r

entendida como qualquer modificação de caracteristicas
ambie~te

de modo a torni-lo ·impr6prio ãs formas de . vida

ele nqrmalmente abriga. Para fins priticos, entretanto,

de um
que
essa

definição deve ser mais restrita, de modo a incluir um elemen
to indicador de prejufzo sanitãrio, econõmico ou simplesmente

7

estético ..

Isto

signific~

que a modificação do ambiente, para

ser realmente considerada poluição, deve afetar, de maneira no
civa, direta ou indiretamente, a vida e o bem estar humano ...
As opiniões pessoais neste campo, sao

as mais

controvertidas, e e importante notar. que uma pequena variação
no procedimento conceitual interfere muito com o tipo de solu
ção do problema que se tem que enfrentar. E muito mais

impor

tante,ainda, notar ati que ponto e vãlido o direito que têm al
guns homens .da geração atual de decidir o que i realmente ju!
to para as gerações futuras?

Ate que ponto

o homem,que decf

de e influi no comportamento de gerações, deve ser
soe permitir concessões?
co

.~·.pouco

parcimonf~

Uma posição mais moderna, e que

po~

toma conta de todos, e de que aparentemente ni nguim

de assumir a paternidade da i dei a, i .que mesmo que o homem
.vesse sido aquinhoado com o privilegio de ser o
.

centro

'

p~

ti
das

tivesse

atenções e direitos das coisas do mundo, e portanto

adquirido o direito moral de sujeitar o mundo apenas para seu
Ünico e exclusivo beneficio, deveria fazê-16 nas melhores con
dições, e crê-se que·s6 o faria

co~

êxito se se submetesse

a

certas leis naturais, respeitando um equilibrio que, atingidos
determinados limites, não poderia mais ser modificado.
Jã no século XVIII, experiências verificaram que
um animal, como ufu camundongo, ou antão uma planta, quando co
locados isoladamente sob campânulas de vidro, morriam

em

al

gumas horas.

Entretanto, quando colocados juntos sob a mesma
campânula e, em pres~nça de luz, sobreviviam 4 .
Essas experiências,muito simples, constituíram

-se na pedra fundamental da ciência ecol6gica. Pois vieram de
monstrar·e revelar os fatos bãsicos da fisiologia animal e ve
getal.

O principio do equilibrio biol6gico entre

organismos

8

heter6trofos e

aut6t~ofos

~

fotossintetizantes

bâsico, nao so

para a economia natural dos seres de vida terrestre, mas

tam

bem para a dos aquãticos, em todos os níveis.
A estes valores e leis naturais todos os seres,
inclusive o homem, são submissos.
Todavia,~

sintomático constatar-se que o homem

despende, cada vez mais intensamente, seus recursos e suas ener
gias, para

c~iar

uma proteção contra suas pr6prias atividades

e os efeitos perniciosos que delas decorrem: no fundo, para se
proteger contra si mesmo 9 . Parece, assim, que o homem vive num
universo absurdo, por ter ele mesmo deturpado certas leis que
se aplicam ao conjunto de um mundo no qual a sua raça

surgiu

um dia.
Disse o ecologista Dorst 9 (1973), em frases

es

colhidas:
11
-

ÜU

se consegue salvar o homem e a natureza,

conjuntamente, numa feliz harmonia, ou a nossa especie estará
condenada a desaparecer com os ul ti mos restos de um equilibrio
que nao foi criado para dificultar o desenvolvimento da
.nidade, mas sim para lhe servir de contexto 11

huma

•

- ,.A poluição das ãguas doces, dos mares

e da

atmosfera atingiu um ponto tal que, ultrapassado, não serã mais
:
I

suportãvel. Podem ser 'previstas, para breve, pertuba·ções em e~
cala mundial. Sabemos que o

homem~

capaz de modificar o cli

ma de vastas regiões num sentido desfavorâvel, criando
tos e ruinas. No futuro, a multiplicação dos vôos

de

deser
aviões

supersônicos têm serias probabilidades de destruir as camadas
protetoras existentes a grandes altitudes, esterili·zando assim
uma parte da terra. Nosso planeta pode tornar-se um astro mor

9

to. Não possufmos nenhum dado preciso que· nos permita avaliar
as probabilidades de semelhante catãstrofe; antes porem,
as termos

calcul~do,

não temos o direito de expor a

de

humanida.

de a esse perigo".

- industrial pode aumentar
- "A expansao

consid~

ravelmente seu preço. Como disse Singer, existe um n1vel além
do qual uma nação despende grande parte da sua capacidade

de

produção unicamente para manter a cabeça fora da ãgua suja".
ap~

- "Jã é tempo. Se nos atrasarmos, travaremos

nas combates de retaguarda que serão imediatamente seguidos p~
la derrota da natureza; e a derrota da natureza serã também .a
derrota do homem e da nossa civilização ocidental

11

•

Talvez haja quem encontre exagero nestas

pal!

vras, mas uma coisa é certa: o homem custou muito para pensar
na otimização pregada pelo sanitarista e certamente abominada
p~lo

ecologista, purista. Parece que o economista,

despreoc~

pado com a natureza foi sempre o melhor sucedido.
Considera-se modernamente que o ecologista e o
economista sejam os dois

extremos.

A posição mediana é

ocu

pada pelo sanitarista, encarregado de cientificamente dosar as
controvertidas filosofias econômicas e de conservação da natu
reza.
Lamentavelmente, a maioria das decisões que
tam ou afetaram o 'futuro do ambiente foi tomada. antes

af~

de tu

do, na base de uma análise tipo custo-lucro, quando nao de van
tagem pol1tica, não levando em conta concepções que respeitam
os recursos naturais e princfpios ecolõgicos que
neficios sociais a longo prazo.

garantam be

10

Entretanto, pode ser sentido nas

conversas do

dia a dia, nas leituras de jornais e revistas, nas letras

de·

mGsicas de apela ecol5gico, que o homem começa a se preocupar
com a natureza que o cerca,enfim, e o auto-reconhecimento que
aparentemente surge de uma natureza que clama por uma solução
menos maléfica que a atual. A briga parece que começa

a sair

espontaneamente da esfera técnica e reservada que muito tempo
ficou, para ganhar dominio público e generalizado.
Na realidade, afora este quase misticismo

que

toma conta da consciência da humanidade, as leis que regiam as
relações entre o homem e o seu meio foram consideradas obsole
tas. Não hã mais pacto que una o homem i natureza. O

hom~m

se

sente emancipado do complexo biol5gico que a todos

interliga

sobre a face da terra. Mas o povo também se sente

responsãvel,

e começa a ter problemas de consciência, começa a fazer apelos.

E tempo

de conscientização, é momento de educar, ê

tempo

de

ensinar desde a escola maternal, o amor que se deve ter ã na
tureza. Sem fanatismo,

e

verdade, mas

razio, nio desprezando nunca

com tirocínio e uso

o amor ã natureza,

~

da

preciso in

sistir.
A Lei Estadual nQ 997, de 31 de maio

de

publicada no Diãrio Oficial do Estado de ·São Paulo, em
junho de 1976, e que dispõe sobre o controle da

1976
01 de

poluição do

meio ambiente,demonstra claramente que a posição do sanitaris
ta vem sendo reforçada, e amparada, como filosofia a ser

ado

tada oficialmente, ou seja, a lei define poluição como sendo:
11

Considera-se poluição do meio ambiente a

pr~

sença, o lançamento ou a liberação, nas aguas, no ar ou no so
lo, de toda e qualquer· forma de

~atéria

ou energia, com inten

sidade, em quantidade de concentração .ou com

características

11

em

desac~rdo

com as que forem estabelecidas,

em

decorrincia

desta lei, ou que tornem ou possam tornar as aguas, o ar ou o
solo imprãprios, ·nocivos ou ofensivos ã saude; inconvenientes
ao bem estar publico; prejudiciais ã segurança, ao uso e gozo
da propriedade e is atividades normais i comunidade e danosos
18

aos materiais, a fauna e ã flora ...

Poluente segundo a mesma lei:
11

Considera-se poluente toda e q.ualquer formá de

matéria ou energia que, direta ou indiretamente, cause
18
cio do meio ambiente 11 •
Como se pode notar,

e permitido

polui

introduzir

ou

tras substãncias ao meio ambiente original, porém este sã serã
considerado

poluldo; ou por outra, sã se considera que hã

p~

luição se for excedido o limite de intensidade e concentração
que tornem a ãgua, o solo ou o ar

i~prãprio~

ou nocivos ao ho

mem, fauna, flora e materiais.
Seguramente, dentre as atividades que preocupam
o mundo técnico-cientifico de hoje, nenhuma

~utra

se

reveste

de consequências tão profundas para o futuro do homem

quanto

a conservação do ambiente. As anãlises custo-lucro tendem cada
vez mais a ficarem dificultadas.
O enfoque de conservaçao do meio ambiente, com
vistas a garantir para o homem condições de vida mais humanas,
e que possui hoje maior aceitação,

e aquele

que procura

equ~

cionar de forma global e integrada, as diferentes questões r!
lacionadas com o meio onde vivem essas populações.
palavras, assuntos de saüde publica, educação,

Em outras

engenharia,al~

mentaçio, não podem e não devem ser tratados separadamente,mas
sim,. ser estudados em suas relações mutuas e para com o meio.

l2

O alarme mundial jã foi dado. Muita
foi feita, e muita coisa

re~ta

coisa

jã

a fazer. Ou enfrenta-se com

c6

ragem os problemas gerados pela poluição do meio ambiente, ou
o homem serã rapidamente atingido em sua

ess~ncia,

pela canse

quência da evolução desordenada que promoveu. Esta e a ordem
do di a.
O custo deste alarme e motivação do publico

e

autoridades, porém, jã se faz presente. E os custos jã não

p~

dem mais ser evitados, Esta geração que se inicia talvez

PO!

sa dizer que ela os herdou de uma tradição anterior.
O cidadão paga, pode ser como consumidor, como
contribuinte ou mesmo como vitima. Os problemas políticos
econômicos levantados por esse preço inexorãvel

e

e inevitãvel

originam-se do fato de que diferentes cidadãos são afetados em
graus bastante diversos. Ora pois, o contribuinte pode

encon

trar-se fora do alcance das principais poluições e nao sentir
o estímulo direto para eliminã-las, mas paga. O
muitas vezes não sabe o que estã pagando, mas

con.sumi dor,

paga~

E agora o

maior problema .. Os cidadãos mais pobres dificilmente podem
tar de"bom grado um aumento de preços de consumo

p~ra

acei

os arti

gos de pri·meira necessidade, mesmo quando lhes acenem, ou mes
.
1'1mpa 28 . E agora.?
mo lh es agra de des f rutar,uma atmos f era ma1s
A conjetura de quanto e quem pagarã é pois o elemento de cunho·
político

vital p~ra qualquer prog~ama a se iormular.
Naturalmente .• é necessãrio planejar,

e em

to

dos os sentidos. A ãrea de solo disponivel no planeta é fixa,
e por outro 1 a do, a população que vive e depende

deste sol o,

cresce em ritmo assustador.
Na epoca paleolítica a população era de cerca
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de 5 milhões, cresceu do ano 8000 a.C. para o ano 1650 d.C.p!
- cresceu 2 vezes
ra 6 00 m1'lh-oes 28
· ·. Nestes . 9650 anos a popu l açao
a cada 1500 anos. No ano de 185 d.C., a população alcançou
bilhã~

de habitantes, tendo-se duplicado agora em 200 anos.Em

1930, sõ 80·anos depois, a população alcançou 2 bilhões,dobrou
de

novo~

Em 1975, atingiu-se 4 bilhões, dobrou e so

passaram

45 ano~ da Gltima cifra. Estes periodos tendem a ser c~da vez
mais curtos, e o valor absoluto a ser atingido e cada vez mais
. d r a mã. t i c o6 .

Como manter o equilibrio e as leis naturais,

a

·que inclusive o homem i submisso?

t necessãrio planejar, mas ...

-

O solo deve ser ocupado adequadamente, e prec!
so prever ãreas industriais, comerciais, residenciais,

areas

de cultivo e criação. Problemas do planejamento territorial em
escala mundial.

t necessãrio preservar a natureza pois, o solo
irã dar o sustento do homem, a âgua deverã matar sua sede, abas
tecer cidades e indGstrias, propiciar lazer. E o ar? Bem.o ho
mem precisa respirar
Pa r a que h a j a s o 1 o , ã g u a e a r di s p o n íve 1 s e uti
lizãveis, e

pre~iso

nao os destruir com a poluição.

Naturalmente, dentre as muitas formas de poluf.
çao que foram criadas. três são realmente as areas a quP. se de
ve dar mais atenção;

em que,de certo modo, todas as outras

es

tariam englobadas. Ou seja, as três areas gerais de poluição, a
atmosfera, a ãgua e o solo, se caracted zam por serem,
os três principais elementos constituintes da vida

também,

planetãria.
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A atmosfera, do ar e dos climas;· a litosfera, da qual, durante
milênios, tem desmoronado
e decomposto rochas para constitufr
'3
a fina e frãgil cobertura que i o solo, sobre a qual o
vive; a hidrosfera, dos

rios~

lagoas;~stão

mares e

homem

todas entre

laçaaas em todos os sistemas que mantêm a vida orginica.

Sem

a continua interação atrav~s de todos os Tons da existência do
planeta, a pequena biosfera, complexo de seres vivos, inclusi
ve o homem, simplesmente nunca teria aparecido. Perfeitamente
Õbvio

~que

i ne v i t ã ve i s .
~usado

aquelas interações
~

continuem havendo e que sejam

po i s , a e x p 1 i c a ç i o de q ue q ua nd o q ua 1 que r de l es
compr~

de maneira danosa, o seu efeito se amplia pelo

metimento que causa, pela prõpt'ia intimidade de sua

associação

. t emas 9 .
com os ou t ros s1s

Em resumo, os

p~oblemas

de poluição, como qual

quer questão ambiental, requerem preocupações e correções múl
tiplas: Ar, solo e agua.
O ar é o ambiente ecológico do homem e de todos
os seres vivos exceto vegetais que habitam a face

da

terra,

não coberta pelas iguas, embora, nio existam organismos

que

sejam· habitantes exlusivos da atmosfera. No entanto, a
fera possui os componentes indispensiveis

~

atmos
6

maioria deles .

A camada gasosa que circunda o globo

terrestre,

também denominada de ar, é composta da mistura de virias
mentos e compostos gasosos, além de possuir matérias
e liquidas, na forma de particulas e

aeros~is

em

ele

sólidas

suspen~ão.

A

sua composição tem sofrido alterações a.o longo do tempo, desde a formação
da terra, e apresenta algumas variações de região para

região,

principalmente quanto ao seu teor de umidade e particulas

em

suspensao.
Sob o ponto de vista ecológico os três

princi
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pais elementos sao o oxigênio, o gas carbonico e o nitrogênio .. Deve.exis
tir um equilíbrio mais ou menos constante entre a

quantidade

destes gases na atmosfera. As atividades humanas contribuem si_g
nificativamente para alterar ou prejudicar esse balanço
centrações, principalmente
Com~

atrav~s

d~

CO!

da queima de combustíveis.

queima de enormes·rese~vas de petr5leo, madeira, carvão

e outros,hã .. redução de oxigênio e aumento do gas carbônico. Com
relação ao nitrogênio enormes quantidades vem sehdo extrafdas
do ar, em processos industriais de fabricação de adubos.
Dificilmente a diminuição destes elementos che
garao a causar prejuízos i atividade biol5gica, em.termos
bais, porem em ambientes restritos, como e o caso das
dades das grandes cidades industriais,

~problema

gl~

proxi~.:!_

sério,

se

considerar-se que aliado a estas. diminuições, o ar recebe em.is
sões de outros gases, que agravam ainda mais a situação: o ar
se torna poluído.
Segundo Oliveira 23 (1966), "Considera-se

polu!

çao do ar como as alterações qualitativas ou quantitativas da
composição normal do ar que possam acarretar prejuizo ã saüde,
i

se~urança

malefí

e ao bem estar das populações; ocasionar

·cios i fauna e ~ flora; afetar processos industriais.;
diçar ou deteriorar

mat~ria-prima;

despe!_

ocasionar prejuizos

micos diversos, através da deterioração de elementos

econo-

construti

vos, equipamentos e instalações. e da maior necessidade de lim
peza em geral

11

•

Outro elemento importante

citado,e o solo.

O solo se constitui do delgado manto de
decomposta~

rocha

onde se misturam comoostos orQãnicos em decomoosi

cio. oride se fixam e desenvolvem as plantas terrestres. A pa!
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te mineral, originada por atividade vulcânicas, ou
çio de rochas ·causada

desintegr~

por a~ões fisicas, qufmicas e

bio16~!

cas; e ~ part~ orgânica, originada por queda· de folhas

e

ra

mos de arvores. assim como restos de animai.s, excrementos e ou
tros residuos em decomposição, os quais são transformados por
açao de microorganismos

c~nsumidores.

Constituem-se assim.

uma massa f.êrtil denominada hümus. Do ponto de vista da

em

comp~

s i çi o q ui mi c a os s o 1 o s c o ntêm , ge r a 1me n te , um a p r o po r ç ã o apro x.:!.
mada da ordem de 45% de elementos minerais, 25% de ar e os ou
tros 30% ~ão ·constituídos de 5% de matéria orgânica e 25% de água 6 .,
Os principais

ecossistemas

encontrados no am

biente de terra firme sao as florestas, campos e desertos.
Ao se dirigir a atenção aos usos que se faz da
terra, confronta-se com dois·problemas principais
a o a mb i e n te e a o c o n f o r to q ue , se s a be ,

referentes

s ã o d i f i c ei s de r e s o 1

ver.
Os detritos sao o

subprod~to

da atividade huma

na e animal, e subproduto dos cos_tumes, do modo segundo o qual
os hbmens desejam viver e das coisas que querem fazer. Varian
do desta forma
.

de

28

subst~ncialmente

de

com~nidade

para

comunida

.
Nas ireas urbanas, industriais e inclusive nas

de

recre~çao,

o problema e o amontoado de detritos sõlidos que

têm que ser afastados e/ou eliminados.
Em todas as suas atividades, trabalhador,indu!
trial, lavrador, o homem deixa atrãs de si, uma trilha de

de

tri tos.
Wa r d e Ou bo s

28

( 19 73 ) c i t a m a 1 g u n s i n d i ce s i nte
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ressantes para os Estados Unidos. Em 1920 uma família média
19~0

pessoas)gerava 1,2 kg de detritos sõlidos por dia. Em
ta cifra passou

~ara

2,4 kg e estima-se que em 1980 seja

a 3,6 kg. Se forem somados os detritos industriais,

(4
es

igual

a

cifra

per capita estari prõxima de 23 kg por dia. (No Bràsil ·se

es

tima 600 g/hab/dia).
E pois necessirio voltar a citar a necessidade

de planejar, estabelecer usos do solo. Como o homem moderno de
seja usar suas terras de dimensões fixas, para a agricultura,
para fins industriais, fins residenciais, para disposição

ou

eliminação de refugos, para estradas ou sistemas viirios, para
recreação e ati para contemplação, surge o risco de que, â m!·
dida que a população aumente, uma forma de uso chegue

a afe

·tar outras tantas. Isso torna a politica de planejamento
·~sos

urbanos, regionais e

at~

global da terra, um assunto

tremamente complicado. Como todos os assuntos ligados i

dos
ex
natu

reza. E fica provado mais uma vez que não se pode esperar mui.to de so
luções ünicas e isoladas.
O terceito e

~ltimo

dos elementos que se

dou i. a igua. O terceiro elo da corrente de preocupações

abor
que

requerem correções múltiplas.
A igua e um composto formado a partir de reação
· quimica do hidrog~nio e oxig~n~o, na propórção de dois itomos
do primeiro, para um do segundo. sendo pois, sua representação,
feita

atrav~~

da fÕrmula quimica H20.
Naturalmente que não se vai encor1trar no seu es

tado

li~re

na natureza, igua pura (H 2 0), graças a sua imensa
capacidade de dissolver substincias e com~oitos. sejam
eles
orginicos ou inorginicos.
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O p 1 a ne ta Te r r a p os s u i c e r c a de 1 b i 1 hão de quj
lSmetros

c~bicos

de ·volume.· do qual

ta parte i constitulda de

~gua,

aproximadament~

uma

qua!

ou por outra, existem mais de·

250 milhões dequilômetros cúbicos de ãgua que cobrem dois terços de
.
sua super f ~1c1e
tota 1 5 .

Grande parte desta agua, em estado livre,
ma

for

os mares e/ou oceanos.
Os mares e oceanos nao estão a salvo das polu!

çoes, pois hi muito que servem de depõsito de detrifos.
ralmente, suas

~guas

Natu

com o seu volume considerãvel, em relação

ao dos materiais e dos liquidas que nelas são despejados, são
capazes teoricamente,

ajudadas pelas

correntes, ondas e ma ris,

de os misturar e diluir adequadamente.
Deve-se lembrar aqui, que o conceito de

polul

çao, deve sempre envolver concentração e alteraçio de qualid!
de, tornando o meio, inclusive a água, imprõprio para o fim a
que se destina.
Assim é que Amaral e Silva 1 (1975) definiu:
11

t preciso atentar para o fato de que um polueE

te qualquer movimente-se no sistema de água receptor de

v~rias

maneiras, sendo que sua dispersão se dã geralmente por difusão
ou por mistura. No trajeto da fonte ao escoadouro, ou ao rece_e
tor, aquele mater1al pode ser convertido a outras formas
meio de processos f1sicos, quimicos ou biolÕgicos.

o

por

mecanis

mo global desse fenSmeno de transporte, fundamental para a de
terminação dos efeitos advindos da presença do poluente na agua.
necessita ser bem visualizado para que se tenha uma ação efeti
va de controle sobre as caracteristicas que desejamos

manter

ou eliminar para assegurar uma qualidade da ãgua compativel com
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o uso para ela definido".
Pois bem, na verdade. ainda que o volume dos ma
res seja considerivel em relação aos despejos que recebem

e

que teoricamente portanto haja diluição suficiente, sabe-se que
do~

mundialmente a poluição

mares assume proporções de vulto.

E conhecido que,frequentemente, hi devolução de aguas
e de detritos de toda espicie. Seus

efe~tos

usadas

são muitas

vezes

imprevisiveis, pois as correntes marinhas, em vez de os arras
tarem para o mar alto,os trazem de volta para as costas,
.

qu!

9

se sempre, a grandes distâncias do ponto de despejo .
Não i somente este o problema, onde o homem
tambim atingido diretamente, mas, também porque aqueles

e

polue.!!

tes podem modificar o equilibrio dos organismos marinhos, pa!
tfcularmente do plâncton, determinando a proliferação de
meras algas, cuja morte tornam as âguas pntridas.
te, como se

sabe,·exist~

inü

N~turalmen

uma relação entre a composição

das

associações animais e o grau de poluição, pois certas espécies
mais resistentes

pode~

proliferar, exceto em um certo raio em

torno do ponto de maior concentração, em zonas onde a fauna e
flora ·são completamente extintas. Os efeitos sao mui tas
consideriveis em relação

~

.pesca,destruindo ou

vezes

afastando

os

peixes.
Um tipo de poluição dos
pa,

i aquela causada pelos

~ares

hi~rocarbonetos

prece~

que muito

lançados aos

res, acidentalmente •ou propositalmente. A.umenta

dia

a

ma
dia.

em paralelo com o crescimento da industria e do transporte de
produtos petrolíferos. Essas substâncias, não misdveis com ãgua,
boiam ã superficie formando um filme de espessura variãvel, ten
dendo para uma camada monomolecular. Tal tipo de poluição
grave pois estes

hidroc~rbonetos

são

n~tavelmente

e

estãveis e

20

apenas atacados, muito lentamente por um numero reduzidíssimo
de organismos microbianos, o que lhes garante uma
prolongada,

existência
podendo ser considerada como cumulativa 9 .
Os

poluentes que podem set· encontrados no mar,

sao extremamente numerosos, tais como, detergentes duros,

me

tais pesados, inseticidas, pesticidas e tantos outros, que se
poderia estender ainda por muito tempo

este assunto.

Pode-s~

destacar dentre eles,todavia,o mercúrio, cujas taxas em certas
localidades chegam a ser alarmantes, pelo seu poder residual,
que se transmite de animal para animal, e por ser um veneno

ter

rivel atuando perigosamente sobre o cérebro, fígado e rins.
Evidentemente, que a poluição das âguas também
pode ser feita por compostos biodegradãveis, e que suas
quências são também, maléficas. E que

~unto ~s

cons~

costas se c6ns

tituem em problemas de quase igual gravidade. No entanto,

os

não biodegradãv~is, são cumulativos e não~ possível imaginar
a amplitude que este problema poderã assumir, ao longo do tem
po e espaço.

r preciso considerar no entanto que grande
te da poluição dos mares,

e

levada pelos rios, que a

pa~

transpo~

tam, dos mais distantes e variados rincões da terra.
Hã por conseguinte poluição das chamadas aguas
doces. E ai talvez residam,

em termos a tua i s, os p rob 1 emas mais

graves da poluição das aguas.
Da imensa quantidade de agua presente no

plan~

ta, a parcela mais facilmente utilizãvel é a ãgua doce de

su

perficie, que atinge cerca de 42 trilh6es de metros c~bicos 5 .
Fora esta, ter-se-ã que recorrer ãs reservas de água artesiana,
nem sempre presente, e ã

dessal~a

de ãgua do mar, ainda

nao
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viãvel economicamente.
Em certos lugares, até mesmo as aguas subterrã
neas jã foram
cos

gr~vemente

poluidas, tanto por detritos

e quimicos espalhados em.quantidades

orgin!

excessivam~nte

des,.quanto por sais que alcançam, sem nenhum tipo

de

gra~

impedj_

menta, o lençol freãtico.
Dentre as causas da poluição das aguas pode-se
destacar:
- Poluições quimicas com efeitos
tais, em que os

poluent~s

nocivos

bru

são produtos tõxicos minerais, tais

como, os sais de metais pesados, ãcidos, alcalis e os tõxicos
orgânicos, por exemplo, os

deterge~

fenõis, hidrocarbonetos,

tese outros. Responsãvel por tal poluição ê a atividade indus
. 9

dustrial de modo geral

- Poluições químicas crônicas, onde os
tes sao os fenõis, os hidrocarbonetos, produtos

polue~

fitossanitãrios

(inseticidas e herbicidas), detergentes sintéticos

e

adubos

s i n tê t i c o s ( n i t r a t o s ) . Os r e s po n s ã ve i s s ã o a s i n dLi s t r i a s di ve_!:
sas, principalmente, refinarias e petroquímicas, agricultura,
usos domésticos e comerciais 9 .
-Poluições biolõgicas, onde os poluentes
ós detritos orgânicos fermentes civei s, e onrle a

sao

~~esponsabilidade

urbanas, indústrias de P!
9
pele celulose, indústrias têxteis e alimentares e os cortumes .
cabe aos esgotos das coletividades

- Poluições fisicas onde os poluentes
radioativos, resultantes das indústrias nucleares,

podem ser
poluentes

mecânicos constituidos de matérias sõlidas inertes, tais como
lodo, argilas, escórias resultantes de estaleiros, construção
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de estradas,

drag~_

industria<-àe extração, lavagem de minério,

gem. E ainda poluição térmica. resultante de despejo

de ãgua

de refrigeração que eleva a temperatura dos rios, sendo os res
ponsãveis, as centrais elétricas, térmicas e nucleares, refina
9
rias e outras atividades industriais .
A poluição dos rios é fenômeno conhecido de hâ
muito. Aristõteles, na antiga Macedônia jã se reportou a
-

•

;

j

org~

nismos tfpicos que se desenvolviam em aguas polu1das, hoje
nhecidos pelo nome de sphaerotilus,

e ainda hoje

c~

reconheci

dos como importantes indicadores de poluição. Trata-se de bac
terias consideradas gigantes 5
As razões das poluições dos rios se devem a duas
ordens de fatos diferentesi A primeira relacionada com o cres
cimento da população humana e grau cada vez mais

elevado

urbanização. A segunda provem do desenvolvimento

industrial.

As metrõpoles formadas, despejam nos rios enormes volumes
ãguas usadas_, não tratadas ou parcialmente tratadas,

de

de

efluentes

dos esgotos domésticos e industriais.
-·

Os casos de aguas de esgotos nao ou

imperfeit~

mente tratados sao muitos, para se ilustrar serão citados

al

guns casos de rios que se po1uiram com tais efluentes.
O RÕdano,

~

jusante de Genebra. na Suiça. periE

dicamente fica intensamente poluído pelo despejo da

barragem

de Verbais, onde chegam os esgotos da cidade, cujos efeitos re
percutem ate Cuboz, 60 km a jusante. O baixo vale do Sena, na
França, foi reputado. outrora, pela ahundância de seus peixes.
Em Quilleboeuf se pescava cerca de 58 espécies diferentes

de

peixes. Esta, rica fauna já desapareceu ern consequência

in

dustrializaçâo da região. Deste mesmo rio a

~gua

potãvel

da

dos
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parisienses,

at~

o fim do siculo XVIII, era retirada

sem que

fosse necessârto tratamento; hoje,no verão, o Sena conduz

pa~

s~culo

XIX

tes equivalentes de âgua e esgotos. Sabe-se que no

os membros do parlamento britinico ainda pescavam salmão
Lo~dres,

.em

na ponte de Westminster sobre o Tâmisa. Hoje, nã6 hã

mais salmão neste rio 9 • O Tâmisa~ o rio mais importante da In
glaterra, mas um rio de proporçoes pequenas se comparado
grandes rios continentais de outras partes do mundo.
at~

anos atrãs, desde a sua entrada em Londres
al~m

At~

aos
alguns

o seu estuãrio.

de não ter um sõ tipo de peixe, apresentava aspecto

esc~

ro e oleoso com desprendimento quase permanente de bolhas

de

gãs com intenso odor desagradável. Em 1960 e 1965, entraram em
funcionamento duas estações gigantes de tratamento de esgotos,
que operadas eficientemente, conseguiram remover grande parte
das cargas poluidoras, e que permitiu desde a Gltima data que
o rio voltasse a ter algum oxiginio dissolvido, evitando o mau
cheiro. Alem disso, uma legislação r1gida foi colocada em pr~
tica,para controlar os efluentes

industriais~

salmão, que ê muito exigente em teor de

Hoje, ainda,

oxigênio

nao

o
vol

- ·s .
tou, mas o Tâmisa possui peixes em toda a sua extensao
O rio Reno e. chamado

a grande cloaca da

Euro

pa. Ao mesmo tempo, i ele o rio mais importante do continente
europeu,tanto sob o ponto de vista econômico

co~o

comercial.Pos

sui mais de mil quilômetros de extensão. nasce na Su1ça e apos
passar por outros quatro países, vai desaguar no Mar do Norte.
Apõs nascer nos Alpes Suiços recebendo principalmente ãgua de
degelo,

segue

pela fronteira da Sui'ça e Austria. Até o

lago

Constance, na fronteira da· Alemanha, sofre um desnível de 120
metros. Logo a seguir, ainda na fronteira Suíça-Alemanha.forma
as cataratas de Schaffhauser, utilizada na produção de energia
elétrica. Limita, a seguir a Floresta Negra, entre

Franca

e
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Alemanha1 passando por Strasbourg (Franca) com uma altitude in
q~ase

ferior a 170 metias. Dai para frente, segue em terrenos

que planos, dese~volvendo-se em meandros, muito dos quais co~
ta dos p a r a f a c i 1 i t a r a na ve ga ç ã o . A s e g u i r , ·p e ne t r a no

te r r i

tório alemão, nos platôs da Renânia, margeia inúmeros castelos
medievais antes de atingir Bonn, onde se torna profundo e · es
treito. Logo a seguir, a partir de Colônia, começa a

atraves

sar zonas densamente industrializadas, recebendo ainda o Ruhr
e o Lippe, provenientes também de ãreas industriais

da

West

fali.a. Do rio Ruhr e Lippe em capítulo posterior se voltari a
falar deles, em função de experiincias com aeração àrtificial,
rsalizadas com sucesso. Ao penetrar em território holandes, o·
Reno se bifurca, formando o Leck e o Waal e, finalmente, ambos
desembocam no Mar do Norte 5 .
Para se ter uma idéia da poluição atingida, di
~em

q~

especialistas europeus que o rio transporta para a

l-anda·, em suas águas,· di 1 ui dos, m·ai s de 15 rni 1 hões de

Ho

tone 1 a

das _por ·ano de sais minerais provenientes dos despejos da Sui
.
5
ça,. ~ustria, ·França, Luxemburgo e Alemanha .
O riti. Ohio, nos Estados Unidos, i o maior

tri

butãrio do rio Mississipe. Nasce nas imediações da cidade. in
dustrial de Pittsburg, _na

P~nsilv~nia

e apôs atravessar parte

deste estado, torna os limites dos estados de Ohio, Virgínia, Ke.!!
tu c ky , I nd i a n a e 11 1 i no i s , pe r c o r r e n d o um a e x te ns ã o de ma i s de
mil e quinhentos quilômetros, caindó apenas 130 metros em todo
seu per~urso, sendo pois um rio que oferece c9~dições

muito

f a vor i ve i s ã n a ve g a ç ã o" f 1 u v i a 1 . A r e g i ã o do v a 1 e do Oh i o ê · mui
to industrializada, principa1mente no que se refere a produção
de ·alumínio, produtos químicos,aço e energia atômica, em canse
.'

quªncia o rio encontra-se altamente poluído por despejos indus
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dustriais e por esgotos domésticos de uma população

estimada

em 9 milhÕes de habitantes. Dois terços destes esgotos

domés

ticos não recebem tratamento e cerca de duas milhões de tonela
das de ãcido são lançadas ao rio, por ano. Mas, por outro

la

do, mais de 7 milhões de pessoas são abastecidas com ãguas

p~

venientes desse rio, sendo frequentes os surtos de moléstias
. 5.
. t es t.1na1s
t ro-1n
O rio Tieti em São Paulo, Brasil, nasce a
metros de altitude em Pedra Rachada, nos contrafortes

ga~

840

ociden

tais da Serra do Mar, atravessa o estado de São Paulo, em seu
maior comprimento, em uma extensão de 1050. quilômetros

e lan

ça suas ãguas no rio Paranã. Além de importância histõrica,lj_
gada

pr~

aos bandeirantes, possui significado econômico. na

dução de energia elé.trica, para São Paulo e outros

interesses,
como navegação, para 6s municfpios situados mais a jusante 5 .
Ao atravessar São Paulo entre seus afluentes re

cebe o Pinheiros e Tamanduate1. Outrora, todos eles foram

pi~

cosas. O grande crescimento demogrâfico e industrial de São Pau
lo .os tornaram completamente. poluidos e mortos. Suas aguas, ho
je,

nã~

e odor

permitem sequer recreação, dado o seu péssimo aspecto
i~supdrtãvel.

Uma peculiaridade importante é que a cidade de
São Paulo se encontra praticamente ãs cabeceiras dos rios, ... e
a mais de 700 metros de altitude. Dai a carência de âguas para
Hqu_~

seu abastecimento e também para afastar os seus detritos
dos, considerando que a regiâo j.ã

cont~

com população por vo!

.

ta dos 12 milhões de habitantes, e e o principal parque indu!
trial

d~

América· Latina.

E natural que jã se esteja

importa~

do ãgua de outras bacias h i drogrãfi cas para atender a
te.

demanda.

crescen
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O rio Tamanduatef atravessa alguns

municípios

densamente povoados e altamente industrializados na c~amada re
gião do. ABC, recebendo todos os residuos domésticos e industriais,
-·
apos
resultantes de suas atividades 5 . Ao chegar ao Tieti
e
atravessar bairros populosos e industrializados do

municipio

de Sã o Pa u1o , c o mo Mo õ c a , Brã s , I p i r a n g a • o r i o Tama nd u ate i j ã
se transformou em uma verdadeira vala. a céu aberto, de esgotos
puros. O próprio Tietê neste encontro jã chega muito poluído,
por receber os esgotos da.zona leste da cidade e efluentes de
outras cidades também industrializadas a montante de São Paulo.
Porém,a partir dai, hã um agravamento sensivel do nivel de
luição, e o rio jã morto continua recebendo outros

p~

lançamentos

ao atravessar a parte mais populosa, ou seja, o município

da

capital, propriamente dito.
O Pinheiros por sua vez recebe esgotos dtJs baii
~.q.

ros populosos de Pinheiros, Butantá, Sto. Amaro. Nestas condi
ções sem oxiginio e com uma carga enorme de matéria em

decom

posição encontra-se o Tietê. nos dias de.hoje.
Por levantamentos realizados, por Branco 5 (1972),
o Rio Tieti ao atravessar a região de São ·Paulo, recebe

uma

carga poluidora de mais de 250 toneladas de DBO por dia.

SiQ

nificando que 250 toneladas de

oxig~niu

seriam necessárias

sua estabilização. Se um rio em condições médias de

a

temperat~

ra

contém cerca de 8 g de O?.... por metro cübi co de ãgua, na épo
ca de estiagem a vazão do Tietê é de 9 m3 por segundo, ou 800 000
m3 por dia. A 8 g por m3 ,çter-se-ã 6,4 toneladas de 0 por dia.
2
Seria, pois, necessário que o rio tivesse mais de 40 'vezes o
seu volume nas épocas de estiagem, para que seu oxigênio
se suficiente para suprir a demanda. Não tendo sido

a reoxigenação por reaeraçâo é necessário incluir. uma

fos

inclufda

intro
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dução de mais cerca de 40 toneladas por dia 5 .
Concluindo, se no estado atual a

concentraçao

de 0 2 ~ zero e so e possivel introduzir-se 40 toneladas por
dia, por reaeração, o deficit de 0 2 ~ de cerca de 210 tonela
das por dia. Um rio pois nessas

condiç~es

s6 pode se

recuperar

apõs vários dias, seguindo seu curso para jusante, ou então se
o mesmo homem que o poluiu, tratar os seus efluentes nocivos,
adotando medidas semelhantes ou anãlogas ãs adotadas no
sa, considerando-se evidentemente as peculiaridades

Tâmi

e

condi

Não se pretendeu aqui apresentar todo o

compl~

ções locais.

xo e a histõria da poluição,pretendeu-se isto sim, uma unifor
midade na metodologia preconizada para o presente trabalho.Ou
seja, apõs uma panorâmica em termos mundiais, abordando-se prQ
blemas de ecologia e poluição, e apõs passar pelas principais
ãreas da poluição, ar, solo e agua, convergir para os
pais rios do mundo, incluindo o Rio Tietê. pela sua

princi
importân

cia regional e exemplo local, em termos nacionais.
Resta a um rio que jã recebeu poluição, apenas
uma alternativa, depurar-se. Quando apPnas a

natureza

nesta depuração ter-se-ã o fenômeno denominado de

atuar

auto-depur~

ção dos cursos d'ãgua. Evidentemente, o homem pode ajudar
vãrias maneiras esta depuração.

de

Uma delas é através de reaera

ção artificial. Estes assuntos serão devidamente tratados nos
prõximos capítulos.
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3 - Depuração Natural
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3 - Depuração Natural
3.1 -

Introdução

O aspecto mais importante a ser considerado
lo engenheiro sanitarista, em todo um sistema de
tirios

~

a

disposiçã~

final dos efluentes.

p~

san!

e~gotos

E a partir das

es

pecificações de qualidade atribuidas ao curso de igua receptor,
que se opta pelo tipo e grau de tratamento necessirio

a

ser

dado ãs ãguas residuãrias.
Houve

~poca

que para se especificar

o

trata

mento apenas prescrevia-se determinada relação de diluição apl_:!
cada ã vazão do efluente, relacionando a media de 24 horas com
a

m~dia

das vazões minimas do curso.

Por~m,

a relação de dilu_:!

ção não dã indicação alguma sobre a quantidade de substâncias
poluidoras·, nem sobre outras provãveis fontes de poluição exis
tentes a montante 12 .
Hoje, sabe-se que

e

também necessãrio ter

visão ampla e geral sobre o balanço de

oxig~nio

total do

uma
cur

soda ãgua em estudo, seus afluentes e efluentes. Determinado
o

balanç~

de

oxig~nio

de um curso de ãgua, quando recebe

uma

determinada carga poluidora, pode-se determinar o grau de tra
tamento necessãrio a ser atribuido, de modo a se obter um efluen
te adequado, levando em consideração a proteção ã

capacidade

de autodepuração das ãguas, mantendo assim a vida aquãtica

e

eliminando com segurança outros danos.

o

oxig~nio

dissolvido

e uma

das grandezas mais

importantes e de maior significado na avaliação da qualidade da
-agua 26 .

o

.
equ1.l ....1 b r1o

. - . d e um
ou b a 1 anço d e ox1gen1o

curso

de

igua reporta-se principalmente ao teor inicial ou original de
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oxigênio na agua antes de receber o poluente, o consumo de oxi
gênio.pelos materiais poluidores e o ganho de oxigênio

por reae

raçao.
Um conceito bem formado pode ser adquirido
se examinar
5
co (1972}:

ao

o exemplo fornecido com muita felicidade por Bra!!_

3

"Suponhamos que um rio, com vazao de lO m 1s,e~
teja recebendo esgotos de uma comunidade, â razão de 300 '1/s,
esgotos esses que têm uma DBO (Demanda Bioquímica de

Oxigênio}

mêdia de 200 mgll. Temos que 300 1/s x 200 mgl1 =60 000 mgls,
ou ·seja, essa cidade lança ·uma carga poluidora de 60 gramas por
segundo de DBO. A ãgua do rio, quando não poluida e ã temper~

-

tura media de cerca de 20°C, contem uma concentração de oxig!
3
nio. dissolvido da ordem de 9 mgll e, com a vaza o de 10 m ls,
3
transporta, pois, 9 000 mg/m 3 X lO m /s = 90. 000 mg/s, ou se

· ja, 90 gramas por segundo de OD (oxigênio dissolvido). Ora, se
o ri o conta com 90 gls e o despejo 1 he rouba 60 gls,

temos que
3
9 O g I s - 6 O g I s = 3O g I s ; que d i v i di das p e 1 a v a z ã o d_e 1O m I s ,
nos- darã uma concentração de 3 g!m 3 ou 3 mg/1 de oxigênio, a
que ficarã reduzido o rio em questão, concentração essa que ê
insuficiente para permitir a vida normal de peixes".
"Se, em lugar das 300 lls de esgotos, a cidade
passar a lançar 500, a carga de DBO passarã a ser de 100 g/s,
que subtraídos dos 90 gls de oxigênio do rio, darã

um

saldo

negativo de -10 g/s ou -1 mg/1. t claro que a concentração de

.

oxigênio não pode ser negativa, serã nula; mas, para que o rio
volt~

is caracteristicas normais de saturação de oxigênio, is

to ê 9 mgl1 a 20°C, serã preciso fornecer-lhe lO mgll

e

nao

apenas 9. Dizemos, então, que o rio apresenta um "deficit" de
saturação de oxigênio de lO miligramas por litro".
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Quando hi

oxig~nio

dissolvido na igua

-

esta

e

um meio aerõbio, mesmo que o teor de.o 2 seja, baixo. Quando nao
hi oxiginio diss6lvido a igua se torna um meio anaeróbio.
A
igua natural tende a atingir o seu grau de saturação, que

em

outras palavras é o grau de solubilidade do oxigênio, em função
da altitude, temperatura e grau de salinidade. Apõs

receber um

processo de reabilitação incluindo assimilação, decantação,

di

gestão e oxidação, que por fenômenos fisicos e bio-quimicos en
volvidos, causam a demanda de oxiginio. O esforço para readqu_!
rir suas caracteristicas anteriores e chamado de autodepuração 5 .
Assim, conclui-se que a autodepuração consiste na
de impurezas com consumo de oxiginio unicamente

eliminação
por

atuação

da prõprja natureza.
11

Em geral se considera que o fenômeno de

puraçao dos cursos d•igua se resume na recuperação do

autod~

oxig~nio

perdido, o que não e bem verdade. A depuração consiste, obvi!
mente,·na eliminação de impurezas. Assim sendo, ela se inicia
logo apõs o momento em que o rio recebe as descargas

poluid.Q.

rase inclui todo o processo de assimilação, decantação,

dige~

tão e oxidação dos compostos estranhos que lhe foram introduzi
dos. Vale dizer, pois que as principais consequências ecolÕgi
cas e nefastas da poluição, como a perda de oxigênio e forma
çao de gases tõxicos, decorrem do próprio processo de
puração das iguas 11 Branco 5 (1972).

autode

A recuperação do oxigênio perdi do ê o que se ch!
ma de reaeração. Todas as vezes que um ambiente aquitico

per

de oxiginio este tende a recuperi-lo. Quanto maior, por canse
guinte, for o "deficit 11

,

maior sera a avidez.

A reaeração se processa a partir do ar atmosfê
rico ou da fotossintese que é realizada por algas existentes no
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meio aquitico. A
atmosf~rico

pe~icula

superficial das ãguas absorve o

ar

que se encontra em imediato contato ·com ela. Essa

absorção ê rãpida, porem a trans·ferência do, oxigênio desta del
gadíssima camada superficial, para outras mais

pr~

profundas

cessa-se com muita dificuldade e de maneira extremamente
ta, a menos que haja forte agitação e consequente e

len

contínua

fragmentação e mistura dessa película enriquecida com o restan
te da massa liquida. Donde se depreende que rios de alta
cidade e acidentados se recuperam, ou se depuram, mais

vel~

rapid~

mente que outros de iguas indolentes ou ainda muito mais

que

das lagoas, a capacidade da corrente ê

fun

as ãguas paradas

ção direta da sua turbulência, a menos que a açao
t 1zan t e seJa a lt amente s1gn1'f'1ca t'1va 27 .
0

fotossinte

0

o

Naturalmente, as ãguas tranquilas

sao

melhor

reoxigenadas por fotossíntese, pois as pequenas velocidades ten
dem a ocasionar a precipitação de partículas em suspensão,
cilitando a penetração da luz indispensãvel ã reação da

f~

fotos

síntese.
Naturalmente,. a depuração realizada
quilas ou nos lagos, depende

em aguas tran

fundamentalmente da não existên

cia de sobrecargas orgânicas, assim como da não ocorrência de
coloração acentuada. A sobrecarga eliminaria o oxigênio, como
efeito da decomposição aerõbia. havendo assim,

predominância

de alta turbidez e cor, acompanhada de produção de gas

sulfí.

drico e outros compostos tõxicos para as algas 12 .
O complexo purificador funciona como um.

organi~

mo, capaz de ações fisicas, quimicas e biológicas que garantem
que um curso de ãgua que recebe um certo volume de ãguas resi
duã~ias,

e tem uma

g~ande

demanda de oxigênio possa

ter

uma

DBO decrescente, e a uma certa distância, do ·lançamento, este
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ja novamente clarificado, permitindo assim a penetração

da luz,

e dai para frente com auxilio da fotossintese, haja um

curso

d 1 igua recuperado para a vida aquâtica.
Apôs o recebimento das âguas residuirias inicia
-se o processo de autodepuração. Quando a velocidade

das aguas

do corpo_receptor não é muito grande, uma grande parcela da ma
teria orgânica, não solúvel, tende a precipitar-se no leito dos
ri.os, formando bancos de 1 o do, onde i rã haver decomp,osição a na~
rôbia, dada a dificuldade de acesso de oxigênio no seu interior.
A parte da matéria orgânica solúvel terâ decom
posição com auxilio de bactérias aerõbi as, enquanto houver

pr~

sença de oxigênio, produzindo como subprodutos, o_gâs carbôni
co e sais minerais.
Se a c a r g a de ma te r i a o r g â n i c a f o r mu i to
de, haverã um consumo excessivo de

o2

gr a.!l

pelas bactérias aerõbias,

que poderi fazer o meio evolui·r para a atividade anaerôbia,a!
sim que todo oxigênio da ãgua for extinto. Essa decomposição C!
deri lugar a ãcidos orgânicos, alcoois e metana, que sendo vo
litei~

se desprendem na atmosfera.

E importante

notar porém que a penetração

oxigênio atmosférico na massa liquida se dã sempre, em

de
todas

as fases, e tanto mais, quanto maior for a avidez.No momento que a
concentração de OD se fasta da saturação, diz-se que se fonnou
um deficit de saturação, ou seja, a

c~ncentração

passou a ser inferior ã concentração mâxima

que

de OD na agua
a agua

PO!

sui a uma certa temperatura. A penetração do oxigênio na agua
chama-se de reaeração, e a velocidade de penetração dependeri
das condições de turbulência da ãgua 5
Não se pode

esquecer.~

a contribuição significativa
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de reoxidação por fotossintese, quando a cor e a turbidez nao
estão mais presentes, de modo a impedi r a penetração da luz. Ai,

hã produção de algas devido

ãs altas concentrações de sais mi

nerais e elementos fertilizadores do meio, e por

conseguinte

a produção de oxigênio poderá ser tão grande que o meio tende
ri a uma supersaturação de oxigênio.

"A luz, o oxigênio, a pr6pria decantação
presença de

microorganismos

e

a

predadores, tais como protozoários,

concorrem, tambi~, para a destruição de bactirias e outros se.
res patogênicos introduzidos no rio pelos esgotos de origem do
méstica. A produção de antibióticos. por vários tipos de micror
ganismos de vida livre, tais como fungos, algas e as pr6prias
bactérias, concorre tambêm para essa depuração bio16gica 11
co

(

Bra.!!.

1972) .5.
São estes acontecimentos que têm lugar no

em etapas sucessivas quer no espaço, quer no tempo que

rio
perml

tem o zoneamento autodepurativo de um rio poluído.
Um r i o , p o i s , p o de s e r d i v i d i do n a s se gui nte s

Z_E

nas de autodepuração: zona inicial, zona de degradação,

zona

de decomposição ativa, zona de recuperação e finalmente
de aguas limpas 2 • 5 • 12 . (figura 1)

zona

Figura

1

Zonas de autodepuração de um curso d'água
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A zona inicial é aquela em que o curso de ãgua
mantém o seu teor do oxigênio inicial ou original, ou seja, a
ãgua ainda não recebeu poluentes, tendendo assintoticamente,por.
tanto, para o seu nivel de saturação de oxigênio.
A zona de degradação se estende desde o
de lançamento dos poluentes até o ponto em que a taxa

ponto
de

oxi

gênio dissolvido cai a 40% do nivel de saturação.
A ãgua se torna imediatamente turva, de cor acin
zentada, havendo precipitação de partfculas e consequente for
mação de depósitos de lodo no leito do rio. Nesta zona, ainda
não hã lugar para a decomposição aerõbia da matéria orgânica,
se houver, serã em muito pequena escala. O oxigênio dissolvido
é encontrado em concentrações suficientes para permitir a

vi

da dos peixes, mais resistentes, que para aí se dirijam em busca
de alimentos. Hã grande proliferação de bactérias que

progre~

sivamente começam a consumir a matéria orgânica, com

consumo
impr~

de oxigênio, tornando também as ãguas progressivamente

prias aos mlsteres da vida. No ponto em que esta concentração
atinge 40% da saturação temos o 1 imite oposto desta primeira Z-2,
na.
A oxidação dos compostos nitrogenados, por açao
bacteriana, dã origem a compostos amoniacais que por serem t!
xicos aos peixes, os afastam ou os destroem, atingindo

porem

maior concentração na zona seguinte.
As algas se tornam pouco a pouco

mais

aparecem grandes populações de protozoãri os e certas

raras,
b'actêrias

de vida livre caracterizando estes ambientes, tais como a

Spha~

rotilus, de forma filamentosa.
O odor porém não e

ativo~

uma vez que o oxigênio
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nao permite

~

r~alizar-se

no interior da massa de lodo que ocupa o leito do

decomposição anaerõbia. Esta apenas principia a

rio, dando origem a bolhas de gas.
Onde as cargas poluidoras sao pesadas, as aguas
oxig~nio,

continuam a perder

a medida em que a atividade

res

piratõria bacteriana o vai exigindo. Desta forma, a concentr!
ção de oxigênio dissolvido

chegarã a zero, no

momento que esta

concentração-i inferior a 40% da saturação inicia-se a Zona de
Decomposição Ativa.
As ãguas passam a se apresentar pardacentas. Sua
cor varia do cinza escuro ao negro.
No fundo

f6rmam~se

ativa decomposição anaer6bia,

grandes bancos de lodo,

em

desprendendo grande.quantidade

de gases malcheirosos, tais como o gãs sulffdrico e as merca2
tanas que caracterizam o ambiente séptico. Toda a flora

cons

tituida de bactérias e outros seres aerõbios é substituída por
outra de seres anaerõbios. O ambiente torna-se escuro e fétido,
a superfície da ãgua apresenta-.se oleosa e densa.
Essa zona, de depleção severa e início da recu
peração (40% ate

Zero ate

40%)~

pode se estender por muitos

quilômetros. Pode-se citar como exemplo o Rio Tietê,

que e-· se.P.

tico durante toda a extensão da cidade de São Paulo, prolonga
-se pelo Rio.Pinheiros e torna boa parte da represa

Bi 11 i ngs,

através ·do sistema Light, tambêm sêptica.
Uma vez consumida grande parte da

..

matêria

or

gãnica, o oxigênio tende a ser reposto.
Nesta zona, nao hã condições para proliferação
de algas, pois a cor ê intensamente escura.
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O numero de bactérias decresce e volta
descer

a rncru

a jusante do ponto critico. Se desenvol.vem as miri"ades

de protozoários que se alimentam também de bactérias.
Apõs o ponto critico o meio principia e tornase mais claro em virtude de a maior parte das partículas jã se .hªver p·recipitado e a maioria dos compostos orgânicos solúveis e

c~

loidais, responsáveis pela cor, jã ter sido oxidada. O teor de
oxiginio eleva-se até os 40% de saturação novamente, mas o am
biente i impróprio à vida de peixes dada a alta
amônia. Nos· 40% acontece um, ponto de' inflexão

concentração de
na cyrva de oxi.

ginio e que marca o início da Zona de Recuperação, que sob mui
tos aspectos se caracteriza por fen6menos opostos aos que

de

finem a Zona de Degradação.
Pode-se pois caracteri

za1~

a Zona de

Recuperação,

como aquela que inicia-se com 40% da saturação e termina
as ãguas novamente saturadas de oxiginio. O teor de
gânica decresce, assim, como a concentração

de~

com

matéria or

bact~rias

crudescidas e também dos protozoários que se alimentam

re

de bac

te r i. a s • As ã g ua s pa u 1 a t i n ame n te s e c 1 a r i f i c a m, a t é s e to r na rem
limpidas, permitindo a proliferação de algas que contribuem atj_
vamente para a reoxigenação do meio. A am6nia é oxidada total
mente por bactérias que a transformam sucessivamente em nitri
tos e nitratos, .importantes nutrientes que em conjunto com

os

fosfatos presentes, permitem o desenvolvimento de um numero de
algas muito superior ao existente no rio no seu estado
nal, antes da poÍuição. A ãgua atinge uma coloração
da intensa. Uma infinidade de organismos jã visíveis

origj_

esverdea
a

olho

nu, como pequenos crustãceos, larvas de insetos, vermes

e mo

luscos se nutrem de seu alimento ideal, as algas, os quais, por
sua vez, são o alimento ideal predileto dos peixes que começam
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a aparecer,. e podendo atingir grandes populações na zona segui_!}
te.
A zona seguinte i a zona que caracteriza o rio
recuperadri, ou seja, suas iguas estio depuradas.

r comumente

chamada de Zona de 1\guas Limpas, ainda que impropriamente,pois,
as ãguas estarâo eutrofizadas, com uma superpopulação de algas
chegando as vezes a ficar espessa, como uma sopa. A água

pa!

sa a ter agora uma população de seres vivos como nunca teve an
tes, mesmo antes de haver sido poluída.
O equilíbrio volta a acontecer quando o

curso

d'ãgua recebe outros afluentes, que com a diluição diminuem a
eu~rofização

e consequ~ntemente,progressivamente a

população

·de a 1ga s.
Pode-se dizer que finalmente o curso diigua es
tã recuperado, ainda

q~e

as suas características iniciais

possam mais ser atingidas. Nesta zona porim, o nível de
nio tende para a saturação, conforme figura

nao
oxig~

1.

3.2 - Formulação Matemática

A capacidade de reaeraçao de um

corp~

de

igua

i função direta da turbulincia, e muitas tentativas para

for

mular um modelo matemático expressivo têm sido feitas, a

pri

meira que se conhece foi apresentada em 1911 em New York. por
Black e Phelps, citados por. Tsivogloy e Neal 27 .Em 1925,Streetere Phelps
propuseram um modelo empírico, que se.gundo Tsivogloy e Nea1 27 , foi prof!
ticamente proposto,considerando-se a epoca e que por este
motivo foi seguido por O'Connor e Dobbins, Churchill
langhein e Durum, Krenkel
tros 27 .

mesmo
e

e Orlob, Thackston e Krenkel e

cal,
ou
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A fÕrmula emplrica segundo Streeter e Phelps i
ainda sem dGvida, a de maior utilização na pritica, e tem

si-.

do melhor aceit~ que qualquer outra formulação proposta 3 .
Segundo Ben~dict e Carlson 3 , no intervalo

de

0° a 35°C, a formulação empírica de Streeter e Phelps, aprese_!!
ta um erro inferior a 10 por cento. Existem muitas

tentativ~s

para eliminar esta minima diferença. As outras formulações mais
modernas e mais atualizadas, tornaram-se quase sempre

muito

complicadas distanciando-se bastante do gosto, e da preferê_!!
cia dos espetialistas.
No nosso meio, utilizam-se, quase que
vamente as formulações devidas a Streeter e Phe.lps.

exclusi
Justific~

do pela simplicidade e facilidade de aplicação diante de outras
f

. mo dernas 21 .
ormu 1 açoes
ma1s

Ac r e s ce n te - s e • po i s , q ue a l i a do a o f a to r si mp 1_!
cidade, estia qualidade ·de resultados, altamente satisfatórios,
uma vez .que erros inferiores a 10%, são quase sempre
tes, e pouco ou quase nada

~lteram

irrelevan

o produto final. dos traba

lhos.
Diante deste raciocínio, cujos argumentos
plenamente defensiveis. julgou-se infrutífero abordar
mitodos de avaliação.

Discutir-se-~.

sao

outros

.

assim, apenas o

I.

mitodo

mais simples de larga (0° a 35°) e maior utilização, cujos r~
sultados são qualitativamente muito bons, ou seja, a

formula

ção de Streeter e Phelps.
Não se pode desprezar o advento e o

uso

cada

vez maior de computadores na obtenção de, novos modelos, porem,
quase sempre trata-se da·busca de parâmetros desprezados pela
~ormulação

de Streeter, não invalidando assim

os

argumentos
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anteriormente expostos, uma vez que os resultados finais

serao

sensivelmente semelhantes.

r conveniente introduzi·r,

n~ste

minologia bãsica envolvida no chamado.balanço

momento, a ter
~o oxig~nio,

se

gundo Streeter e Phelps.

r
aqui,

p~la

importante notar que coerentemente, optou-se

nao apresentação de um algebrismo

muito

intenso,

uma vez que isto se afasta completamente das finalidades des
te trab~lho. Li 19 (1962) reproduziu a dedução matemãtica da for
mulação de Streeter e Phelps, utilizando-se de 26 (vinte e seis)
difere~

passagens algébricas artificiosas, envolvendo .cãlculo
cial·e integral.
Ao invés disto, optou-se por caminhos
simplistas, utilizados por outros autores

bem mais

que, da mesma forma,

·a isso não se propunham.
t geralmente aceito que a absorção do gas pelo

liquido e proporcional ao

deficit" de oxigênio, segundo a
çio de primeira ordem, que se segue: 17 , 22
11

equ~

3. 1

onde:

o2 = e o deficit de oxigênio em mg/1
k2

= coeficiente (constante) de reaeraçao

t

= tempo de percurso·, em di as.

por

dia

Por outro lado, a demanda bioquimica de

oxigi

.nio (DBO), ou a desoxigenação do meio, pode ser expressa como.
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.
17 22
uma reaçao monomolecular, como se segue •

3.2

onde:
080 em mg/1

L

=e a

Kl

= coeficiente (constante) de desoxigenação
por dia

t

=

tempo de percurso, em dias.

O balanço de oxig~nio (Monteiro 1975) dissolvi
do em um curso d•ãgua. simplificadamente, poderã ser represe~
tada pela figura
Figura

2

Curva da depressão de oxig~nio

00
mg/l

te

I TEMfO ·EM DIAS )

5

2,

l
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Sendo:
Lo.= a DBO inicial do primeiro estãgio do cur
so d • ãgua, apõs a mistura ·do despejo, em

s1 •
Do = o '' de f i c i t i n i c i a 1 do o x i gê ni o d i s s o 1 v i
do - diferença entre a concentração de sa
turação e a concentração existente.
11

o2

= oxigênio.

s1

= Secção 1 do curso d' ãgua considera do.

s2 = Secção 2 do curso d'ãgua considerado.
Algebricamente ê o mesmo que:

3.3

3.1+3.2=

Onde:
D = deficit i·nstantãneo (em um instante t)
sultante de OD.mg/1

re

Antes de integrar a equaçao 3.3 utiliza-se

do

seguinte artificio matemãtico:
A concentração da ma tê ri a orgãni ca, expressa em
termos de DBO do primeiro estãgio, deve estar expressa em ter
mos de Lo. Ou seja:
3.4

A equaçao 3. 4 foi baseada no chamado método clãs
sico ou

11

log difference

11

•

Trata-se da equação representativa

da_estabilização da demanda bioquimica de

o~igênio

(DBO),

co

mo visto, considerada uma reaçao monomolecular 21 .
..
. segun d o L·1 19 • t em-se:
.Ass1m,

D

K Lo

= -1 -

10

-K t
1

3.5

K -K

.2 .1

ou:

D

=

3.6

Os simbo1os empregados apresentam os mesmos Si.[·
nificados ji menci.onados, onde K1 refere-se a DBO apresentada
em 1og base 10 e k 2 i coeficiente de reaeração tambim em log
base 10.
Os valores· de Lo e Do sao obtidos

indiretamente

a custo de anilises de laboratório. O tempo t de

percurso da

igua entre as secçoes

s1

e

s2 ,

pode ser obtido determinando-se

a ve.locidade medi-a do curso d'igua no trecho considerado e
dindo-se a distância entre

s1

e

s2 .

m~

Onde se obteri t =~(dias).

Para se efetuar o cilcu1o de K1 atravis da equ2_
çao 3.4, e fundamental que nao se tenha no trecho em
entre

s1

e

s2 ,

estudo,

lançamento de novos despejos e, ainda, que

a
inf~

velocidade do curso de igua não seja, em nenhuma secção,
· rior a velocidade de. sedimentação da matiria orgânica, ou
ja, 0,18 m/s 21 .

se

Na prãti ca · adota-.se o va 1o r de K1 , obtido
de
uma media de diversas determinações. de preferência realizadas

-

em epocas de estiagem.
Como i 1 ustração apresenta-se um exemplo

de es
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timativa do valor de K1 , segundo Monteiro 27 (1975):
Lo

= 33

L

- 30 mg !1

Velocidade mêdia do curso d'ãgua

= v= 0,28 m/s

Comprimento do trecho

= e = 5 .500 m

3

Figura

- ---- ..... -

....

mg/1

Tr e c h o. de um r i o de e x tensão "e" .

... , ...

...._

--. -----.....------ e
------- '

Lo

L

5500

e

t

= _,.

=

v

0,28

=
X

0,23 di as

86400

3.7

utilizando-se a equaçao 3.4
L = .Lo.l0-k1t, tem-se
L
Lo

= 10-klt

3.8

-

3. 9.

ou:
log L

Kl =

log Lo = K1 t log 10
1og Lo - log L
t X 1og 10

Substituindo-se os va 1o r e s conhecidos:

3. 1o
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Kl

= log 33- log 30 = 1,5185- 1,4771 = O,l 8 /dia 3 • 11
0,23

X

1

0,23

K

1

= 0,18/dia

3.12

m~ito

tempo, admitiu-se que K1 fosse rela
tivamente constante com a variação da concentração da matéria
Por

o r 9ãn i c a nos c o r pos d • ã 9 ua , a p r e s e n ta ndo va l o r medi o de O, 1I di a .
Posteriormente, verificou-se que para lançamentos predominante
mente domésticos, K varia de 0,07 a 0,3/dia a 20°C, ou ainda
1

0,07 a 0,25/dia a 20°C, admitindo-se 0,17/dia como

valor

me

dia. Mais recentemente, é que se sabe que K1 aumenta proporci_Q,
d a mater1a
- .
- .
na 1 mente com a concentraçao
organ1ca
na -a9ua 21 .
t sabido que o calor aumenta a atividade bacte

riana e, consequentemente o K1 . Essa variação pode ser
minada pela f5rmula que se segue 21 :

deter

onde:

= temperatura qualquer de estudo (°C}

T

o

= v a 1o r de K a 20 C
1

Supondo-se, pois, .que a.partir de 3 i 12 se que _i
r a conhece r Kl para 15°C, tem-se:

(Ko 15 = o' 18

X

(1,045) 15 - 20

=

o ,1 8

)Ç

(1 ,045)- 5

3. 14

3. 1 5
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O coeficiente de reaeraçao

11

K2

11
,

tem a sua ma_g_

nitude, dependente principalmente de:
- deficit .de

oxig~nio

observado no curso d'igua

- diferença entre a concentração de
e a ~oncentração existente

saturação

- da temperatura
- da turbul~ncia, que por sua vez, ê função da
velocidade e profundidade do curso d'igua.
Sã o mu i ta s a s f õ r mu1 a s ma te mã t i cas p r opostas

p~

ra avaliar o coeficiente de reaeraçao K2 , entre elas, temos:
A equação de Owvens, Edwards. e Gibbs, citado por

.

M~nteiro

21

(1975) .

.(K2)2o ·= 2,3 v0,67 /Hl ,85

3. 16

onde:
V

= velocidade midia em epoca de

estiagem, do

curso d'ãgua {m/s) ·
H

= profundidade média em epoca de estiagem,do
curso d'ãgua ·(m)

ou a equação de O'Connor. (Monteiro) 21 :
3. 1 7

onde V e H. apresentam os mesmos significados jã
mencionados.
A equaçao 3.16 melhor se apresenta para os

li

mi te s :

0,03
e

~V~

1,5 (m/s)

O, 12 ~ H~ 3, 30 (m)

3. 1 B
3. 19

47

e a equaçao 3.17

~

0,5 ~

utilizada para:
V~

0,5

O, 30 ~ H ~ 9, O

(m/s)

3.20

( m)

3.21

Naturalmente aplicando-se uma e outra
os resultados obtidos não serio iguais, mesmo nos
coincidentes e

e por

fÕrmula

int~rvalos

este motivo, que se recomenda certo

cui

dado, evitando-se estimativas precipitadas para K2 • No nosso meio
a equação 3.16

~sempre

a mais utilizada.

Por~m

sõ a

pritica

pode indicar um melhor caminho.
Supondo-se V

= O. 12 m/s e

K2 (-20) = 2, 3

X

H = 1, 2 m

teríamos

por 3.16:
6
1
O , l 2° ' 7 /l , 2 ' 85

K (20) - 0,39/dia
2

3.22
3·. 23

A prãtica, no nosso meio, tem conduzido a valo
res ·de K2 compreendidos entre 0,09 e 4,3/dia. E naturalmente,.
rios com velocidades reduzidas apresentam baixos valores para
K2 , e ao contrãrio, os rios com velocidades de escoamento ele

vadas apresentam valores de K2 elevados.
A temperatura influencia no valor de K , e
2

es

sa influência pode.ser expressa por:
3.24

T

.
o
= temperatura qualquer de estudo
( C)

exemplo:
(K 2 )lSO - 0,39

(K 2 ) 15 o

X

(1 ,024)-

= 0,34/dia

5

3.25
3.26

.48.

Pode-se concluir que tanto K1 , como K2
com a temperatura, e/ou decrescem juntamente com ela.

cr~scem

Ap5s o ponto de lançamento inicia-se a

depre!

sao de oxiginio, ati atingir um miximo, e

posteriormente~

ini

cia-se a recuperação. (figura 2)
O tempo

decorrido entre o _instante do lançame_!!

to e a mixima depressio de oxiginio i chamado de tempo

crfti

O tempo crftico i dado pela ~quação 19 ,2°, 21 :
1

ConhP.cido

3.27

o

tempo critico, pode-se calcula r

.. .
d a equaçao
- 21
. .
o de f 1c1t
cr1t1co
atraves

3.28

Naturalmente que com as expressoes 3.6, 3.27 e3.28 i possfvel equacionar quase a totalidade

dos

de autodepuraçio, relacionados com a variação dos
oxiginio dissolvido nos cursos d•ãgua.

proble~as

nfveis

de··
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4 - Aeração Artificial
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4 - Aeração

Artificial

4.1 - Introdução

Como foi visto no capitulo anterior, a

capac!

dade de autodepuraçio de um curso de ãgua poluído; a·uma
ta temperatura, assim como o tratamento aerõbio

dos

cer

esgotos

estã diretamente relacionado com a capacidade que possui o

si~

tema de transferir oxiginio do ar para o interior da massa li
quida. Por essa razão, rios

turbulentos e acidentados tim maior

capacidade de autodepurar-se que os rios tranquilos de

plan!

cie.
Baseados neste conceito, foram idealizados por
Pasveer, citado por Imhoff 12 , os sistemas de tratamento denominados
valos de oxidação, que constituem verdadeiros modelos

reduzi

.

dos de rio, nos quais a reaeração é obtida atravis de turbulin
cia provocada artificialmente por intermédio de agitadores
perficiais, neste caso, geralmente em forma de escovas

s~

cilín

dricas, rotativas, de eixo horizontal, chamadas de escovas

~e

Kessener. A movimentação do líquido se processa em circuito fe
chado·, impelida pelo rotor.
Uma alternativa desse método seria

e~identemen

te, a de se instalar aeradores nos prõprios rios, vindo a cons
tituir efeitos de verdadeiras cachoeiras artificiais.
Sempre que o teor de oxiginio dissolvido de um
corpo de ãgua ameaçar cair abaixo dos limites pré-estabelecidos,
tendo em vista os usos a que se destinam suas aguas,

pode-se

interferir de modo a evitar ou atenuar este malefício, atravês
da aeraçao artificial. Esta operaçao poderã ser

efetuada com

os mesmos equipamentos uti 1 i zados no processo de tratamento por
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lodos ativados, portanto, quer pulverizando a agua acima da su
perffcie ou então injetando ar abaixo da mesma,
to a seguir 12 .

co~o ser~

vis

Historicamente, pode-se citar que a primeira ae
raça o a r ti fi c i a 1 de rios foi através de injeção de ar

compr.!_

mi do. Foi relatada por Tyl e r em 1946, nos Estados Uni dos, se
gundo I~hoff 12 , em aplicação no rio Flambeau
em Wisconsin.
Posteriormente, infimeros trabalhos foram

desenvolvido~

-

va

em

rias partes do mundo, notadamente nos Estados Unidos ·e na Alem!
nha, principalmente na segunc:!a, onde se destacam os estudos no
Rio Lippe e Ruhr. Outros trabalhos, além destes, mencionam tra
balhos realizados na Inglaterra, Suécia. e Pol5nia 24 .
No Brasil, uma experiência, desse tipo, ·em es
cala pi.loto e com sucesso satisfatório, foi realizado em

São
Paulo, no Rio Pinheiros, pelos engenheiros Pera e Rodrigues 24 ,
trabalho apresentado no 3Q Congresso Brasileiro de Engenharia

Sanit~ria,

Curitiba, 1965.
Como foi dito, anteriormente, com o

r~pido

cres

timerito da população e da indfistria nos Gltimos trinta

anos,

a quantidade de esgotos lançados aos .cursos de ãgua assumiu
porções assustadoras, em todo o mundo. Apesar da
v~rias

estações

d~

construção de

tratamento, o teor de matéria orginica

muitos dos rios aumentou de tal forma que a concentração
oxi~ênio

ca.iu abaixo dos limites permissfveis

pr~

de
do

{3- 4 mg/1),

em certos casos ·a·té .se anulou.
Para evitar·ou minorar tais inconvenientes tem
sido utilizado cada vez mais
das

~guas

6

recurso

de aera~ão artificial

superficiais, como tratamento complementar., InGmeros

especialistas elaboraram nestes Gltimos

,
ano~ trabalho~

de tóda
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sorte, fazendo recomendações e formas de uti 1 i zação
sos

de

dos

proce~

·. 116·.
aeraçao ar t 1"f"1c1a

4.2 - O "deficit" de

oxiginio

Muitos sao os fatores que causam a depressão do
oxiginiot conforme ji foi visto e que resumidamente podem ser
reunidos no qye se segue:
4. 2. 1

Despejos de esgotos dos emissirios

-

P.!!
blicos e estações de tratamento,. resl
duos industriais.
O

oxig~nio ~

consumido por

decompos.:!_

ção aerõbia dos residuos.
4.2.2

Aquecimento motivado pelo despejo

de

i g ua de r e s f r i a me nt o , e s pe c i a 1 mente das
usinas

termoel~tricas.

A elevação da temperatura da ãgua

ace

lera os processos de decomposição e a
demanda de

oxig~nio

é acelerada ou .au

mentada.
4.2.3

Consumo adicional causado pelo lodo de·
positado e referente a demanda ben.t5ni
ca.

4. 2. 4

Fenômenos de extratificação térmica ou
de aumento de velocidade de fundo

cau

sando agitação e arraste do lodo decan
tado no fundo do curso de ãgua.
Os efeitos também

jã

vistos, destacam-se

por,
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diminuírem a capacidade de autodepuração, uma vez que

se

as

bacterfas aerõbias não dispõem de suficiente oxigênio, o
cesso é substituido por processo anaerõbio, originando
sipticos e putrefação dai iguas,

co~

produção de odores

pr-2_
lodos
desa

g.radãvei s.
As ãguas superficiais nao ma1s podem continuar
a·ser utili.zadas para consumo publico ou industrial, com a

co~

.sequente. modificação de suas condições fisicas, quimicas e baf_
'

teriolõgicas. A. potabilização da âgua

e dificultada

ou torna

-se proibitiva.
A fauna e flora· aquáticas diminuem e podem
de s a pa r e ce r . Oe i xa ndo , a s si m, ta i s á g ua s de c um p r i r s ua s

até
mÜ1 .

tiplas finalidades a serviço da comunidade, principalmente P!
ra abastecimento, recreação e lazer.

4.3 - Principio

Conforme

da Aeração

e aplicado

em tratamentos de âgua,

o

termo "aeração", pode ser definido como um processo pelo qual
a ãgua

e

colocada em intimo contato com um gãs, usualmente

o

ar atmosférico, com o propõsi to de transferi r (ou cambiar) subs
tincias volãteis para (ou da) a ãgua. Estas substãncias podem
incluir o oxigênio, o

diõxid~

de carbono, nitrogênio, gás su!

fidrico, metana e vãrios outros compostos orgãnicos

voliteis

não identificados, responsãveis por sabor e odor. Entretanto,a
aeração encontra sua maior e destacada aplicação, na

introdu

ção principalmente do oxigênio e liberação de diõxido de

car

bono 10 .
O propõsito básico da aeraçao e a melhoria, d!
reta ou indireta, das caracteristicas fisicas,' quimicas e bio
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lõ·gicas da: agua, para utilização publica e outras·destinaçõe~ 10 .
11

Também a p 1-i c a do em r i os e 1 a gos , o p r o cesso de

introduzir oxigên.io dissolvido, geralmente chamado de
ção ou·reoxigenação,
aera~ão us~do

~fundamentalmente
~e

em uma estação

reaera

o mesm6 processo

de

tratamento e pode ser visto co

m'o um·.caso especial de abs.orção de gãs. Em ãgua poluida, o m~
cani smo .é o mesmo, ·porém mais comp 1ex o, pais

e

acompanhado por

de nl a n da 'de o' X l 9 ê n i O ·p e 1 O S p O 1 U e n te S 11 l Q
4.4- Quand6 .. aerar artificialmente
Concltisivamente. a aeraçao, ·no caso de ãguas
luldas, nao

p6d~

ser vista como solúção individualizada e

p~

su

ficiente para eliminar ·outras intervenções necessãrias, de tra
menta. Com a finalidade de manter ~m balanço de oxigênio fav~
rãvel nas ãguas

receptoras~.

os esgotos devem· receber algum

trat~

tamento (a ser estudado), em estações depuradoras· ou de
me n to , a n te s do s e u 1 a n ç ame n to . A a e r a ç ã o

tr~

supe r f i c i a 1· de ve

se r

vista e indicada como uni meio complementar rãpido, pa.ra intro
duzir a quantidade de oxigênio necessãrio na ãgua, para evitar
oxig~

ou pe,.o ·menos minorar os inconvenientes da depressão do
nio.
Ainda que a aeraçao tão mais

eficient~,

~uanto

mais bai~o o teor de oxigênio da ãgua, quanto maior, portanto;,
for sua ?Videz 12 ~ nao se deve esquecer que nos processos

tra

dicionais de tratamento, a aeraçao comparece sempre classifica
da como tratamento secundãrio 20 , onde se exige maior tratamen
to (ou oxidação) do efluente.
Po~e-se,

quando a

diluiçã~

portanto, aerar artificialmente

resultante apresentar depressão de 00,

rios
mas

55

nao colapso total. Pode-se apontar que o sucesso das

experiê~

cias conduzidas em São Paulo, nos Rios Pinheiros e Tietê

nao

foram totais, mas apenas satisfat6rios. exatamente por se tra
tarde um caso de colapso total. Em casos como este, ainda que
a avidez de oxigênio seja muito grande, e a eficiência

da in

tradução seja a melhor possfvel, os resultados priticos

nao

apresentam a mesma performance. Se por um lado se introduz ta
xas elevadas de 00, por outro lado, se aumenta a DBO por revo.!.
ver o lodo de fundo ao difundi-lo r.a massa líquida.

Melhora-se

a situação geral mas não resolve o problema.
Em casos de poluição maciça para que os

resul

tados sejam realmente satisfat6rios em todos os pontos de vis
ta, inclusive como efeito prãtico. o enquadramento como trata
mento secundãrio

e absolutamente

necessãrio. Desta forma,

no

caso de São Paulo ê importante que as grandes obras em andamen
to para despoluir seus rios prossigam. e haja retenção e

sep~

raçao da matéria sõlida dos efluentes que serão lançados

aos

rios.

E importante·

lembrar que o efluente do tratamento prim!

rio ê ainda muito rico em matéria orgânica e tem uma DBO muito
elevada.
A a e r a ç a o a r t i f ic i a 1 de r i o s p a r a _Sã o Pa u 1o s e

apresenta como indicada ap6s o tratamento primirio, se

consi

derarmos que as estações de tratamento existentes, como

ETEs

Pinheiros e Vila Leopoldina não mais permitem expansões,
falta de ãreas disponíveis nas regiões onde foram
E que portanto não poderão pass-ar de simples ETEs

por

construld~.

primirias. para

seus respectivos portes. Não tentando profet1zar para as outras que
estão sendo construídas na área urbana," pode-se dizer que se
forem tomadas

toda~

as

precau~ões.

aquelas unidades terão

nao
o

mesmo destino. São os casos das ETEs de Suzana e a de São Caetano,no ABC.
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Resumindo a aeraçao

~

desejãvel quando a dilu!

çao permite que o processo de depuração seja

acelerado,

sem

os inconvenientes do "deficit", jã apontados. Não deixando de
considerar que não se deve buscar grande
menta, versus oxigenação, mas sim,

efici~ncia

efici~ncia

de equip!

de oxigenação, ve.!:

sus efeito prãtico. Nos subcapitulos que se seguem serão estu
dados os vã ri os proces·sos existentes. Seus efeitos prãticos,
rem, devem ser analisados, pelo leitor, ã luz dos

p~

argumentos

apresentados.
4.5- Finalidade da aeraçao artificial. Localização
A fi na 1 i da de da aeração a r ti fi c i a 1
determinado e permitido teor minimo de

oxig~nio

e

manter um

{Comin)no rio.

t: necessãrio determinar a distribuição em tem
pa e espaço do teor de

oxig~nio

cer tanto o valor limite de

o2 ,

assim como os locais apropri!

dos para a implantação de equipamentos de aeração.
to, medindo

~onhe

ao longo do rio, para se

e traçando o perfil longitudinal do

I~to

e fe!

oxig~nio

distintas épocas do ano, nas vã ri as ,estações, com distintas

em
va

zoes, distintas temperaturas e condições de carga. (fig.4).
Figura 4

Perfil

de

o2

de um rio
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Justific~-se

~

dicado para se instalar o aerador, porque,
concentração de

eo

o2 •

~

que o ponto kmi

o local mais -in
o local de menor

ainda compatível com o mínimo exigível, e

ponto onde o equipamento apresentarã maior eficiência,

forme jã foi visto, maior

11

deficit

con

corresponde a maior

11
,

efi

ciência.
A esquerda de kmi ter-se-ia eficiência

menor

do equipamerito, e a direita ainda que maior a eficiência,

se

teria um certo trecho abaixo do teor permissível.
Apõs a colocação do aerador espera-se a
çao que pode ser vista na figura

Figura

5

situa

5.

Perfil de 02 apos a aplicação do aerador
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Considerando que as oscilações da concentração
de ox i gê n i o do r i o podem mas c a r a r a de te rm i n ação do

pe r f i 1,

e

necessãrio determinar cada um de seus pontos com verificações
locais resultantes de vãrios dias de observação.
registr~

Analisando as oscilações periódicas,
das, sao obtidos os pontos de mínimo teor de oxigênio

do pe!

fi 1.
Nestes pontos críticos devem ser feitas

obser

vaçoes continuas durante um maior período de tempo para obter
suficientes. da.dos sobre a magnitude das concentrações criticas
e a relação entre o teor de oxigênio, a vazão e a temperatura
do ri o.
Naturalmente, dada a extrema importância de se
ter um perfil confiãvel,

e

recomendãvel que aquelas determin2_

ções .continuas sejam realizadas com instalações de controle au
tomãt'i co 8 .
Colocando-se em grãfico, as concentrações
oxigênio Co, em relação ao tempo t, são obtidas

curvas

-

tem visualizar a variação de Co em relação não so a

qu~

de
perm.!_

temperat~

ra, mas também a variação de vazao Q, ao longo do tempo,

se

e s ta s du a s g r a n de z a s e s t i ve rem r e g i s t r a da s e r e 1a c i o na d a s com
cada ponto. Em geral, o teor de

o2

diminui com vazoes

centes e temperatura crescente, supondo-se a carga
instantânea constante 8 . {figura 6).

decres

poluidora

A uma temperatura constante, as menores concen
traç~es

sao obtidas em ãguas pouco profundas e de baixa

'cidade, podendo coincidir ou não com a vazão min{ma.
-~e

v~lo

Devendo

principalmente ao fato de que a menor vazao ocorre em tem

po seco, mas que pode coincidir com uma radiação solar

inten
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sa e uma grande açao fotossintética do plancton, enquanto que
.
.
as vezes, vazões pouco ma i ores. coincidem com precipitações. ·plu
.viais, maior quantidade de ãguas residuãrias lançadas aos rios,
incluindo as chamadas prime iras ãguas, resulta do da lavação na
t u r a 1 das r u a s , e a i n d a , c eu e n c o be ~t o 8 .
Figura

6

Concentração de 0 2 em função do tempo

Oa
mo/)

- ·--- ---- ----- - - - - --- - -- - - - -- - --- --!!. '- -

)

(TEMPERATURA;

VazÕes)

t ( TEMPO)

Observando estas curvas, desde que confiãveis,
e fruto de med1ções sistemáticas, é possível determinar com que
frequência o teor de oxigênio serã menor do que um
do limite, sem aplicação de medidas corretivas e

determina
em

quantos

dias do ano, de~erã ser utilizado o sistema de aeraçao artifi
8
c i. a 1 ~
Suficientemente informado, o projetista pode
clui.r pelo desenvolvimento da figura

co~

5, em situação alterna

tiva e necess.ãria, de localização de aeradores, para que

es

tes cumpram fielmente sua finaltdade de manter um determinado
e. permitido mínimo de oxigênio. (figura 7).
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Figura 7

Alternativa de localização de aeradores
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Da figura

7

pode - se

a

es

colha do equipamento também ficarã a cargo do critério do

pr~

concluir

que

jetis.ta, que considerarã entre outras coisas se é conveniente
usar uma Ünica

bate~ia

de aeradores, ou vãrias em pontos deter

minados, de modo inclusive a subdividir a potência instalada
dos motores especificados.

4.6

A escolha do equipamento

Muitos sao os tipos de equipamentos que se
tam a aeraçao artificial, algumas

consider~ções

pre~

serão tecidas

a respeito,no sentido de propiciar critérios para a sua

esco

1h a.

4.6. 1

Tipo Turbina

As melhores experiências com os aeradores tipo
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turbina foram feitas no Rio Ruhr, que entre outros usos,

se

presta como manancial de âgua para abastecimento da região in
dustrial da Alemanha Ocidental.
Os motores conjugados ãs unidades de turbina usuaJ.
mente sao operados de 1200 a 1800 RPM, acoplados com um
tor de velocidades que reduz
para 30 ou 50 RPM 13 .

redu

O processo consiste em aproveitar uma usina hi
droel~trica

"tipo bulbo", instalada e introduzir ar

comprimi

do através de uma tubulação, em um ponto situado imediatame n
te acima do plano superior ao rotor da turbina 1 ~.

(figura

8).
Fi gur a

8

Turbina instalada no Rio Ruhr

Fonte: Imhoff 13

Injetando 3000 Nm 3 /h a geraçao de energia decres
ceu

de 1080 para 937 kw. Com este valor e uma carga estática

:de 8 a 7 m foi calculado que a vazao de ãgua,
decresceu • de
0,70 m3;s (substituido pelo ar), que equivale a energia pote~
cial de 47 kw 13 .
Nota: Nm 3

= m3 a 20°C e a 760 mm de Hg.
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Um teste fo-i feito em setembro de 1966,com 53%
de deficit de oxigênio, outro em outubro com 26%. Outros foram
ajustados em torno dos 50%. A maior eficiência foi obtida en
3
tre 3000 e 3500 Nm /h. Nesta marca, 0,9 kg de o pode ser dis
2
13
solvido por kwh .
A relação ar-ãgua situou-se ao redor de 1:15,
possibilitando a introdução de 3000 Nm 3 ar/h. A capacidade de

introdução de oxigênio foi de 120 kg 0 2 /h, para um deficit de
. - . d e 5 o%13 .
ox1gen1o
Considerando-se as perdas ocorridas na produção
de energia da turbina, mais o consumo de energia para a intro.
dução de ar para 50% de deficit de

o2 ,

a eficiência

foi

de

lkg 0 2 /kwh, e para 100% de deficit de oxigênio, esta chegou a
2kg 0 2 /kwh. Valores estes indiscutivelmente muito favoráveis,
explicãveis pelo grande tempo de contato das bolhas de ar

na

zona de ãguas turbulentas, formadas no canal de fuga da turbi
nal3.
Es te ti po de a e r a ç a o a i n da q ue mu i to

e f i ci ente ,

so tem sentido de ser inc1u1da como alternativa técnica e eco
opera~

nômica se houver no curso de ãgua em estudo, turbina?

do com outras finalidades, tal como, hidroeletrica existente.
Seus custos de implantação são-muit1ssimo mais altos

que

de

qualquer outro tipo de aerador.
Como sistema alternativo Imhoff 11 (1962)
zou a injeção de oxigênio puro, ao invés de ar, mas

concluiu

que o ar comprimido ainda era mais vantajoso, em virtude
adicional do custo do

o2

cia do sistema, a figura
d_as'.

utili

I

do

puro, em cotejo com o ganho de eficiê,!l
9

indica as modificações introduzi

63

Figura

9

Introdução de . 0 2 puro
Pure Oxygen Supply
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Fonte: Imhoffil

4.6.2

Aeração

com ar comprimido

Esta outra forma de aeraçao de rios foi
zada pela primeira vez

pa~a

.

aeração do rio Lippe

13

utili

.

O sistema consistiu de um · pontão flutuante,
vessando o rio em toda a sua largura, no qual

fora~

atr~

~ontados

tubos perfurados, para a formação _de bolhas. Apressao

utili

zada foi de 4 a 5 atmosferas 13 .
. 3

.

Fo r am i n j e t a do s 1 2 OOO Nm de . a r I h a 1 metro de
pro fundi da de 13 . .
Coni 50 % de defi ci t de
kg

o21h,

com uma

efici~ncia

o2

de 0,60 kg

foram introduzidos 30

o21kwh.

de f i c i t de O2 , ao r e do r de . 6 O k g· O2I h , c om um a
1,2 kg o21kwh 13.

Com

100~

de

e f i c i ê n c i a de

64
gro~

Como nao poderia deixar de ser, os.sõlidos
seiros, em suspensão, carreados pelas ãguas causaram

infi~e·r~s

dificuldades neste pontão flutuante. Inclusive os tubos

vert~

cais necessariamente colocados para alimentar os tubos distri
buidores atuavam como grades de retenção.
A solução foi eliminar o pontão.
Futuramente as dificuldades surgidas com o
tão puderam ser evitadas com o uso de mangueiras

de

po~

aeraçao

submersas.
As mangueiras sao dotadas de o ri fi cios variãveis
de 0,5 mm a 0,7 mm de diâmetro, e nelas são colocados

pesos,

para que permaneçam apoiadas no leito do rio.
Sistemas como estes foram usados no Rio
Ruhr
e Rio Lippe, na Alemanha. Com 2000 Nm 3 de ar por hora foi po~
sivel introduzi r 28 kg
com 50% de deficit de

o2 ;h,

com uma eficiência de 0,69 kg 0 2/kwh

o213

A experiência tem mostrado que os resultados sao
tão piores quanto maiores forem as bolhas de ar.
O

maior

inconveniente das mangueiras, e que

as mesmas nao podem ser tiradas de operação, pois
iacilmerite obstruidas por areias ou lodos. Os

se

tornam

problemas

de

- 13 .
operaçao e manutenção nao recomendam
este processo de aeraçao

4.6.3

Aeradores de superficie (superficiais)

Os aeradores de superficie destinados a aeraçao
de rios, sao montados sobre unidades flutuantes de modo a per
mi tir que o equipamento, acompanhe a f1 utuação do nivel de ãgua,
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~quipamento

do curso de agua. Mantendo, assim, o

ao abrigo de

inundação e tambem mantendo fixa uma das caracteri~-t'i càs impo~
tantes de dimensionamento, ou
res 1 3 .

~eja,

a

submerg~ncia.

dos

roto

O a e r a do r e c o mpo s to b a s i c ame nte de um mo to r de
eixo vertical elétrico, ou ã explosão,podendo ser diesel ou
. 13

salina, um redutor de velocidade e um rotor

,

conform~

g~

pode

ser visto nas figuras que se seguem.

r

importante notar que apesar das caracteristi

cas gerais serem comuns, alguns detalhes construtivos, ou

fi

sicos, variam de fabricante, para fabricante.

o

e fixado

equipamento flutuante

por meio

de

- bordas dos flutuadores e estes as margens do
cabos ligados as
rio.

r

possível a ligação entre muitos flutuadores. As ligações

entre os· flutuadores admitem regulagem, o que permite o

aju!

l

tamento e distribuição dos aeradores, sobre a superfície
·,--

I":

do

curso de ãgua.
Os cabos permitem ainda a instalação ou a remo
'

çao dos aeradores, com maior facilidade.
No caso da instalação de mais de um ·aerador de
ve-se prever ,os rotores girando em sentidos opostos, a fim de
se obter concordância de giração dos volumes aerados.

Na

pr~

tica, constituem os denominados sistemas engrenados.
A seguir apresenta-se uma série de figuras, on
de procura-se ilustrar alguns tipos de aeradores
existentes.

superficia1s,
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Figura lO

GU~RQ.\

Planta e elevação de um aerador flutuante
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Fonte:

Filsan (Filstar)

"

.......
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Figura

•

11

Cortes e detalhes
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DIFUSOR
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I
Fonte:

Filsan (Filstar)

Como se pode observar o rotor

do

equipamento

.

ti p o , apresentado , ê f e c h a do. A s e g ui r s e pó de rã ve r de ta 1h e s
de equipamentos de outro fabricante. Neste caso,
são abertos.

os

rotores
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Figura

Figura

13

12

Pl~nta

e elevação

Ampliaçã~ - det~lhe motor e rotor

Fonte: Barbarã
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A seguir apresenta-se uma das variantes
tradas para rotores, do
Figura

ti~o

14

encon

aberto.

Rotor aberto com pas

Fonte:

Barbar~

A escolha de um rotor deve principalmente

con

siderar a potência instalada.
E normal se encontrar recomendações dos
cantes, que definem tipos de rotores mais adequados
virias

fai~a~

fabri

para

as

de potincia, requerida.
Existem, pois, os mais variados tipos de

roto

res mas basicamente o princfpio do. sistema como um todo e sem
pre o mesmo. O motor deve ser do tipo fechado, para

funciona

menta ao tempo e os redutores devem ser de alta eficiência me
cânica, o eixo vertical e mancais devem ser dimensionados

p~

ra resistir a esforços radiais e axiais.
No rio Ruhr foram colocadas unidades flutuantes,
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tocadas a motores diesel de 150 cv 13
Com

50~t

de "de fi c i

t

11

de

o2

foram

o2 /kwh.

41 kg 0 2/h, com uma efici~ncia de 0,66 kg
m1'1 ares f oram. ob t1'd os no R'10 L'1ppe 13 .

4.6.4

introduzi dos
Valores

si

O Custo dos Sistemas

O custo relativo aos

tr~s

sistemas de

aeraçao

foram estudados e comparados por Imhoff 13 (1969) e sao aprese~
tados na Tabela

1.
O. c a p i ta 1 i ni c i a 1 par a o ti p o tu rb i na se

senta reduzido, porque evidentemente "ó se considerou.

a p r~
;:iS

ada_p

tações que se deve introduzir ao sistema, para que este passe
a atuar como aerador, não foram portanto,

como~

6bvio, consi

derados os custos de capital para a implantação da usina.
A tabela original foi apresentada em t·1arcos Ale
ma e s que a p os s u a 'c o r r e ç ã o mo net â r i a p a r a a da ta a tu a 1 • f o r a m
transformados em

cruzeiros. Como indicador e referência, forne

ceu-se o valor do UPC (Unidade Padr.ào de Capital), do periodo
outubro a dezembro de 1978. UP'C =
Tabela

C:r$

303.29.

Cotejo técnico e econômico

Discriminação

Sistema
Turbina

Capi ta 1
Capacidade de oxigenação
Relativa ao custo de capital
Energia Consumida

532015
(Cr$)
(kg/h)
120
( Cr$/kg o2;h) 4430
0,98
( kwh/kg o2 )

Custo Total

( CrS/kg o2 )
2.19
Fonte: Imhoffl3(1969)

Aerador de
superfície

Ar com
primidÕ

1486512
41
35989
1 ,52

1032735
28 .
36772

7,98

6~60

15,49 .
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Os fatores de correção monetária e o

valor

p~

ra conversao em cruzeiros foram obtidos junto ao Consulado Ge
ral da República Federal da Alemanha, ou sejá, sobre o

valor

de 1969 foi aplicado o fator l ,4225 e o valor do Marco Alemão
u t i 1 i z a d o f o i : a c a d a r.1 a r c o c o r r e s p o n d e u Cr $ 1 1 , 00 •

Considerações Complementares

4.6.5

Tendo em vista os resultados apresentados·
co~

riormente nota-se que

ant~

exceção dos aeradores tipo turbina,

onde s e de s pr~ zam os c u s tos c o m a i mp 1a n ta ç ã o d a us i n a , os
radares de superfitie são os mais favorãveis sob o aspecto
nico e econômico. Especiõlmente se for lembrada a

ae
t~c

facilidade

com que podem ser transportados sobre a corrente, facilitando
o ajuste prãtico no local a instalar. e a facilidade, depende!!_
do da

~poca

e da· conveniincia ou necessidade,de se promover a

incorporação de oxiginio de modo uniforme e distribuído

sobre

toda a largura do rio.
4.7

Dimensionamento do equipamento

Com base nas experiincias adquiridas em vãrios
rios da Alemanha Kalbskopf. 14 (1973) propos
a seguinte

formula

para cãlculo do aerador.
,

P ( kw)

= JL:·- Co. 360 O. Cs

4.2

Eo.lOOO.(Cs- CL)
onde:

Q = vazao do rio (m 3 ;s)
6co= Acréscimo necessário de oxigênio para atin
gir Comin, (g/m 3 ). Ver figura 5. ·
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Eo

=

Efi ciência da oxigenação, em . kg 0 /kwh,
2
para 100% do deficit de o2 . (Este valor ~
fornecido pelo fabricante do equipamento
escolhido)

Cs - Teor de oxigênio na saturação (g/m 3 )
CL

versos

=

Teor de oxigênio no curso de ãgua (g/m 3 )

Entre as várias fórmulas apresentadas pelos di
autores consultac1os 7• 13 •14 •15 •29 , .escolheu-se a equaçao 4.2,

porque a mesma vem ao encontro

de toda a conceituação

apr~

sentada, anteriormente, e todos os seus termos tem os

mesmos

significados jã amplamente discutidos.
No capitulo 4.5 entre os conceitos analisados,
apresentou-se o parâmetroL'::..Co, que na aplicação

da

equaçao

4 . 2 , de ve s e r a do ta do de f o r ma ta 1 , q ue o te o r min i mo de

oxi

genio, seja sempre atingido, ou superado.

4.8

Conclusões

Ao finalizar-se, reporta-se principalmente, ao
fato de que a aeração de cursos de ãgua, não pode e não
ser vista como uma solução auto-suficiente,

pa~a

proceder

deve
o

tratamento de águas poluídas, independente da concentração de
poluentes. Foi dentro deste espirito que se desenvolveu o sub
-capitulo 4.4, e se procurou demonstrar quando

~

uti1 se aerar

artificialmente.
Procurou-se
temen~e

ain~a

naquele item deixar

suficien
•

claro, que as grandes obras em andamento em São Paulo,

são fundamentais para o caso do Rio Jjet6 e afluentes. E

foi

realçado o fato de que aeraçao deve ser vista como sendo no mi
nimo um tratamento secundário.
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Outra conclusão fu.n damental eque
tante que visar a
ção, é

efici~ncia

conside~ar efi~iincia

mai"s

do equipamento, versus

impor
oxigen~

de oxigenaçio, versus efeito pr!

ti co.
Em termos de Brasil, onde nao existem usinas hi

droelétritas "tipo bulbo", os aeradores tip6 turbina nacr

sao

indicados, e ficou de~oflstrado que o tipo mais versãtil e mais
v i ã.ve 1 te c n i c a e e c o no mi c ame
,. n te e o a e r a do r de s upe r f t c i e .
Ao encerrar-se, ·reforça-se o propôs i to
- -~e

de ter

apresentado um trabalho ~u~ _ não téve a pretensão de

indi

car u~~ solução definitiva e perfeita~ mas, isto sim, ~nica e
conscientemente fornecer

s~bsidios

ao ãrduo trabalho de combater a

para outros que se prestam

polui~ão

Se este trabalho tiver que

das aguas.
~er

considerado

p~

queno, tendo êm vista a grandeza dos problemas, do contexto · em
que estã incluído, que não seja visto como uma migalha,

mas

sim como uma semente, para que germine, cresça e

da r

frutos, e que direta ou indiretamente colabore com
c a a m·b i e n ta 1 .

possa
sa~de

pÜbl_!
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