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49 MUNICÍPIOS
EM 11 ESTADOS

MAIS DE 7 MILHÕES
DE PESSOAS ATENDIDAS

33%DO SETOR PRIVADO

DE ECONOMIAS
(ÁGUA + ESGOTO)

MAIS DE 2,6 MILHÕES
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ETE Búzios
• Gradeamento / Peneiramento (abertura de 10 mm) 
• Desarenador gravitacional, do tipo canal com remoção 

da areia retida por bombas e posterior lavagem e 
remoção de umidade através de parafuso;

• Remoção de sólidos sedimentáveis através de 
decantadores primários quimicamente assistido (CEPT);

• Tratamento biológico aeróbio do esgoto decantado 
através de sistema de lodo ativado sem nitrificação e 
desnitrificação;

• Adensamento do lodo primário por adensador por 
gravidade; 

• Adensamento do excesso de lodo ativado por 
adensadores mecânicos do tipo tambor rotativo;

• Desaguamento do lodo através de prensa parafuso;
• Estabilização dos lodos com cal;
• Desinfecção ultravioleta do efluente.
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Tratamento de 
Efluentes Sanitários 
em Regiões Turísticas: 
alternativas para alta e 
baixa temporada

Variação de vazão baixa e alta temporada;
Sistema de Lodos Ativados;
Alteração de parâmetros;
Mesma construção.
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Variantes sistema lodos ativados:

Unidade Aeração 
Prolongada

Aeração 
Convencional

Idade do lodo Dias 18 - 30 4 - 10

SSVTA ppm 2.500 - 4.000 1.500 - 3.500

TAH decantador m³/m².h 0,5 1,0

Necessidade de 
estabilização de 
lodo

- Não Sim



DBO = DBO particulada + DBO solúvel



Cálculo do reator de Lodos Ativados:
Massa de sólidos afluentes + Massa de sólidos gerada no 
reator

𝑀𝑋𝑉𝐻 = 𝑄. 𝑆𝑖 .
1 − 𝑓𝑢𝑠 − 𝑓𝑢𝑝 𝑌ℎ . 𝑅𝑠

1 + 𝑏ℎ𝑡. 𝑅𝑠
. 1 + 𝑓𝑏ℎ𝑡. 𝑅𝑠 + 𝑅𝑠.

𝑓𝑢𝑝
𝑃𝑣

𝑀𝑋𝑁 =
𝑁𝐷𝐼𝑆𝑃 . 𝑌𝑁 . 𝑅𝑆
1 + 𝑏𝑁. 𝑅𝑠

MXNV = M.XNV,AFL.RS 

𝑉 =
𝑀𝑋

𝑆𝑆𝑇𝐴



Cálculo do decantador secundário:

TAH e TAS

𝑇𝐴𝐻 =
𝑄

Á𝑅𝐸𝐴

Excesso de lodo:
Sistema de inertização com cal disponível para a Alta 
Temporada 

Sopradores modulados

Sistema de deságue modulado por tempo de operação



ETE Búzios

Parâmetro Unidade Alta Temporada Baixa Temporada

Vazão Média L/s 205 170

SSTA 3.070 1.810

Idade do lodo dias 9 9

TAH decantador 
(Qmédia)

m³/m².h 0,99 0,59

TAH decantador 
(Qmáxima)

m³/m².h 1,18 0,79
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