
Gestão Confiável de Sólidos no Tratamento de Água
Valmet Total Solids Transmitter
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Na última década, a sobrecarga de resíduos eliminados para o ambiente tornou-se maior 
do que nunca. As medidas aplicadas para combater esta tendência incluem o reforço 
constante da legislação e das normas de proteção ambiental. Apesar da nova
regulamentação ser necessária e benéfica para todos, satisfazer os novos objetivos é
um desafio para processos de tratamento de água. A Valmet concentra-se em
desenvolver novas tecnologias de medição, ajudando a garantir um ambiente mais limpo 
para nós e para as futuras gerações. O Valmet Total Solids Transmitter (Valmet TS)
representa a nova tecnologia de microondas para a indústria de tratamento de água, 
mede e controla os sólidos totais para um desempenho máximo do processo.

Aplicações de Valmet TS

Bombeamento de lodo das
decantações primárias e
secundárias/ Saída para o
espessamento
O principal objetivo de um proces-
so de lodo é a remoção da água,

Valmet TS – A gestão eficaz de lodo 
reduz custos operacionais e
de investimento

executada do modo mais eficiente e
econômico possível. O controle do
bombeamento de lodo com base na 
medição confiável dos sólidos totais, 
otimiza a qualidade do lodo no início 
do processo e é vital para todo o 
procedimento de manuseio de lodo. 
O excesso de lodo é usualmente 
removido dos decantadores em 

intervalos fixos, isso significa que, de 
tempos em tempos, somente a água é 
bombeada para o manuseio do lodo.
O objetivo do espessamento e contro-
le do bombeamento do lodo é
aumentar suficientemente o conteúdo
em sólidos para remoção da água ou
digestão anaeróbia.
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Saída para o digestor
Manter um conteúdo de sólidos
totais elevados, otimizado o lodo
que entram para os digestores ajuda
a conseguir um maior controle do
processo com economias significati-
vas. O tempo de digestão anaeróbia
do lodo pode ser aumentado para
produzir mais biogás. O lodo que
entra com conteúdo total de sólidos
otimizado precisa de menos energia
de aquecimento, podendo ser 
produzida ainda mais elétrica, que 
pode ser transferir para o arejamento 
dos reatores biológi cos. Isso implica 
em uma diminuição dos custos com 
eletricidade e uma maior capacidade 
dos digestores, o que significa que 
novos investimentos podem ser 
adiados.

Secagem
Economias significativas podem ser 
conquistadas através de um controle 
mais eficiente na secagem: uma 
medição confiável do conteúdo de 
sólidos ajuda a otimizar a dosagem de 
polímeros, reduzindo assim os custos 
com os mesmos. Ao mesmo tempo, 
normaliza a qualidade do lodo seco e
da água limpa de saída. Uma maior
eficiência na secagem reduz, por sua
vez, os custos de transporte de lodo
e melhora a eficiência da incineração,
caso o lodo venha a ser eventualmente 
queimado. O equipamento de 
secagem pode funcionar durante
períodos menores, reduzindo assim
o seu consumo energético e custos de
manutenção.

Matéria Seca
O objetivo é conseguir uma combus-
tão eficiente dos sólidos no tratamento 
de água, minimizando ao mesmo
tempo o consumo de combustível.

Consegue-se a combustão dos sólidos
biológicos no incinerador pre-aque-
cendo uma câmara na parte inferior
do incinerador com gás natural e
alimentando os sólidos biológicos
(lodo) para uma cama de areia
fluidizada no reator principal. Para
manter uma gama de temperaturas
predefinidas no reator principal, 
também é possível injetar combustível 
no reator, dependendo da temperatura 
da cama de areia fluidizada.
 Um dos parâmetros chave para
otimizar o processo é a percentagem
de sólidos secos do lodo que são
bombeados para o incinerador. Até 
pouco tempo, o único modo eficaz de 
o medição era através de análise 
laboratorial, que é um processo longo 
e demorado. Muitas vezes, quando se 
obtinham os resultados da análise já 
era tarde para ajustar o processo de 
queima.
 O Valmet TS pode ser instalado na
linha de alimentação do incinerador,
imediatamente depois da bomba de
matéria seca. Adiciona-se água,  que 
atua como lubrificante para minimi-
zar o atrito de processo. Utilizando

o Valmet TS, o operador pode ajustar
proativamente a taxa de alimentação
tanto do gás natural como do óleo 
combustível com base nos sólidos do 
lodo que chegam ao reator. Esta 
janela para o processo trará também 
economias significativas de energia.

Menos análises
laboratoriais
O Valmet TS mede continuamente
e de modo confiável os sólidos totais 
em todas as aplicações e ajuda 
também a reduzir a quantidade de 
análises laboratoriais necessárias.

Economias significativas
de energia
A tecnologia utilizada pelos transmis-
sores de microondas têm consegui-do 
resultados excelentes na medição de 
sólidos totais das estações de 
tratamento de água. Só as economias
energéticas alcançadas são suficientes 
para garantir um rápido payback, que
vai de algumas semanas a alguns
meses de acordo com a dimensão da
estação de tratamento.
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Vantagens do Valmet TS
• Menor consumo de energia
na secagem, melhor taxa de
utilização da energia  produção
• Maior capacidade de
bombeamento, o que  significa  
maiores volumes de processamento 
de água e ajuda a prorrogar 
investimentos
• Melhor utilização da
capacidade de transporte dos
sólidos 
• Menor consumo de polímeros
• Utilização eficiente das 
centrifugadoras de secagem
• Menos análises laboratoriais
• Fornece um conteúdo mais
 elevado de sólidos no lodo.

Os negócios ambientais da Valmet incluem produtos e serviços que reduzem o 
impacto ambiental.

Reservatório de sedimentação 
primário

Tratamento biológico

Reservatório de  
sedimentação primário

Arejamento Reservatório de  
sedimentação secundário

Lodo 

Primário  (PS)

Retorno do lodo ativado 
(RAS)

Sedimentos do lodo ativado
(WAS)

Espessamento de lodo Digestor de lodo Secagem das lodo

GásPolímero

Polímero

Torta do lodo seco

Água limpa
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História da tecnologia
Os transmissores de conteúdo sólido
baseados em microondas da Valmet 
são utilizados há mais de dez anos na 
indústria de processamento para 
aplicações altamente exigentes.
A sua utilização, particularmente nos
setores de papel e celulose, tornou-se 
sinônimo de precisão superior. 
Alterações nas condições
do processo, como a qualidade da
matéria-prima, a taxa de produção ou
contaminação não afetam os 
transmissores baseados em micro 
ondas.
 Além da sua tecnologia superior, o 
transmissor baseado em microondas é 
praticamente livre de manutenção.

Agora disponível
para tratamento de água
O Valmet TS foi desenvolvido a partir
de transmissores de microondas de
terceira geração para sólidos, combi-
nando redução de custos com a extre-
ma precisão da tecnologia de 
microondas. Os ambientes de 
operaçãosão muito menos agressivos 
em outros setores do que em papel e 
celulose, com as suas temperaturas

elevadas e químicos agressivos, o que 
proporciona uma boa oportunidade
para reduzir os custos das medições.
 O novo transmissor satisfaz as
necessidades das estações de 
tratamento de água – sem 
comprometer a precisão.
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Princípio da Medição
O princípio básico é que o 
transmissor mede o tempo de vôo de 
um sinal de microondas no meio do
processo. O tempo de vôo depende da
permitividade do meio mensurado. 
Para substâncias orgânicas, é 
praticamente constante, ao passo que 
a permeabilidade da água é 
consideravelmente diferente; sendo 
assim, a diferença medida na 
permeabilidade permite-nos calcular 
o conteúdo de sólidos totais no meio. 
O fluxo do transmissor dá 
intencionalmente uma medição 
representativa e elimina de forma 
eficaz o risco de colmatação.

Vantagens
Em processos de tratamento de água,
a tecnologia de microondas tem
muitas vantagens em relação aos 
outros tipos de medições de sólidos 
totais:
• Arranque e calibração executados

em minutos.
• Ausência de reação a alterações na

composição dos sólidos, permi-
tindo assim uma calibração 
confiável num único ponto.

• Ausência de peças móveis, sendo,
pois, praticamente livre de manu-
tenção.

• Impurezas na antena cerâmica de
medição têm um impacto mínimo
nos resultados devido ao método
representativo de medição.

• Outro sinal de corrente de saída se-
lecionável: temperatura do proces-
so ou condutividade do processo
(consultar as especificações)

• Os transmissores atualmente uti-
lizados são sobretudo óticos e de

fácil contaminação – sobretudo a
acumulação de calcário – fazendo
com que nos afastemos da gama e
aumentando os custos de manu-
tenção. O Valmet TS utiliza senso-
res em cerâmica que são resistentes
ao acumulo de sujidade e têm
uma estabilidade extremamente
boa a longo prazo.

Comunicação
A interface com os sistemas de con-
trole da instalação está garanti-
da através de soluções modernas: O
Valmet TS está disponível para proto-
colos mA+HART, PROFIBUS PA e
DTM, que proporcionam conectivi-
dade com sistemas de configuração
baseados em FDT e de monitorização
da operação.
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Resultados no local
A tecnologia de microondas proporciona uma correla-
ção excelente com resultados laboratoriais. Uma medição
confiável reduz consideravemente a necessidade de 
análises laboratoriais.

Flutuação típica dos sólidos do lodo primário. Sobre-
tudo em sistemas com vários tanques de sedimentação,
é importante medir e controlar os sólidos independente-
mente das sequências de descarga.

A dosagem ótima de polímeros só pode ser definida com
uma medição confiável do conteúdo sólido, pode-se con-
seguir uma economia de 20% nos custos de polímeros.
Dependendo da capacidade do processo, o payback pode 
ser surpreendentemente curto.

O Valmet TS permite controles ótimos do processo e
redução nos custos em muitas aplicações diferentes.

Especificações
Range de medição       0 – 40% TS. Se for superior a 16%
 TS, consulte a Valmet
Repetibilidade ± 0,01% Cs
Sensibilidade 0,001% Cs
Amortecimento 1 to 99 s
Temperatura ambiente –20…+70 °C (–4…+158 °F),
 protegido de calor direto
 radiação
Sensores do Valmet TS
Classificação do
compartimento IP 66 (NEMA 4X)
Materiais
humidificados sensores FT AISI 316, AISI 316L,
 Junta cerâmica EPDM,
 Simrit 483
Certificado ATEX N.º VTT 12 ATEX 058X
 II 3G Ex nR IIC T6 Gc
Disponíveis versões opcionais forradas com vidro
Unidade operacional TCU
Classificação do
compartimento IP 65 (NEMA 4)
Tensão de
funcionamento 90…260 VAC / 0,1 A
Saídas:
Saída de corrente Sólidos totais 4 – 20 mA
 + HART® 18 a 35 VDC
Saída secundária Temperatura/Condutividade do
 processo 4 – 20 mA 18 – 35 VDC
Entradas: entradas
binárias 2 entradas, 12 – 48 VDC isolados
Comunicação Ligação RS-232 a PC
 PROFIBUS PA
 Suporte para Valmet FieldCare
Condições do processo
Intervalo de pH 2,5 – 11,5
Temperatura do
processo 0…+100 °C (+32…+212 °F)
Pressão e caudal O tubo tem de estar cheio,
 pressurizado
Vibração máx. 20 m/s2, 10 – 200 Hz
Pressão nominal PN16 bar (232 psi) padrão.
 PN100 bar (1440 psi) opção para
 sensores FT100/150/200
 (4”/6”/8”).

Limites máximos da condutividade em temperaturas
do processo e peso dos sensores:
 30 °C/86 °F 50 °C/122 °F 70 °C/158 °F peso
 (mS/cm) (mS/cm) (mS/cm) (kg/lbs)
FT 50/2” 35 25 25 8,5/18,7
FT 80/3” 35 25 20 9,9/21,8
FT 100/4” 18 16 13 10,0/22,0
FT 100/4” PN100 18 16 13 38,0/83,8
FT 150/6” 13 12 10 13,5/29,8
FT 150/6” PN100 13 12 10 78,0/172,0
FT 200/8” 13 11 9 17,0/37,5
FT 200/8” PN100 13 11 9 126,0/277,8
FT 250/10” 13 11 9 24,5/54,0
FT 300/12” 10 9 7 29,0/63,9

Exemplo: WWTP, pe = 760 000

Energia
consumo
(MWh)

Lodo primário:
Aumento do conteúdo sólido

 5% 10% 15% 20%
1. Reduções nos custos de aquecimento / a
 Energia de aquecimento
 necessária (MWh) 10 447 9 925 9 402 8 880 8 358
 Gás economizado m3                                                                                           81 621 163 242 244 863 326 484
 Energia produzida (MWh) 415 830 1 245 1 662
 Economias / a (kEUR) 24,9 49,8 74,7 
99,7 2. Economias nos custos de bombeamento
 Bombeamento do lodo primários (MWh)121               115 109 103 97
 Bombeamento do lodo digerido (MWh) 187              178 169 159 150
 Bombeamento centrífugo (MWh)              147              140 132 125 118
 Horas de funcionamento
 das centrífugas (MWh) 1 358 1 290 1 222 1 154 1 087
 Consumo total de energia (MWh) 1 813 1 723 1 632 1 541 1 452
 Economias totais no bombeamento (MWh)                    90 181 272 361
 Economias / a (kEUR)                                          5,4 10,9 16,3 21,7
3. Economias em trabalho laboratorial
 PEconomias / a (kEUR)                                         5,0 5,0 5,0 5,0

 Economias totais / a (kEUR) 35,3 65,7 96,0 126,4
Preço da energia neste exemplo: 0,06 EUR/kWh



©
 V

al
m

et
 C

or
po

ra
tio

n,
 B

R
81

09
7_

PT
BR

_0
1,

 8
/2

01
7.

Pacote Valmet TS
• Unidade sensora Valmet TS
• Unidade central do
 transmissor
• Cabo sensor 10 m
• Manual do operador

Versões especiais do sensor

• Versão revestida com material 
vitrificado para evitar o 
acúmulo de gordura em  
aplicações de lodo primário

• Alta pressão, máx. 100 bar


