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DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DO 

COEFICIENTE DE REOXIGENAÇÃO SUPERFICIAL EM LABORATÓRIO 

UTILIZANDO TANQUES COM AGITAÇÃO MECÂNICA 

Alexandre Silveira1, Marcius F. Giorgetti2 

RESUMO --- Neste trabalho é apresentada uma avaliação do tempo de ensaio necessário para a 
estimativa do coeficiente de reoxigenação superficial em tanques com agitação mecânica, 
considerando que a redução do tempo de ensaio resulta em redução de custos, sem perda da 
precisão na estimativa. O tempo de ensaio necessário para a amostra de água em agitação, cuja 
concentração de oxigênio dissolvido foi previamente reduzida, atingir a concentração de saturação 
do oxigênio na água foi considerado como o tempo total do ensaio. Os resultados apresentam que 
este tempo total pode ser reduzido em aproximadamente 15% nos ensaios sob baixas condições de 
agitação e em aproximadamente 35% nos ensaios sob elevadas condições de agitação. 
 

ABSTRACT --- This work shows an evaluation of the time of necessary assay for the estimate of 
the coefficient of superficial reoxygentaion in tanks with mechanic agitation, considering that the 
reduction of the assay time results in reduction of costs, without loss of the precision in the 
estimate. The time of assay necessary for the water sample in agitation, whose concentration of 
dissolved oxygen previously was reduced, to reach the concentration of saturation of the oxygen in 
the water was considered as the total time of the assay. The results present that this total time can 
approximately be reduced in 15% in the assays under low conditions of agitation and in 
approximately 35% in the assays under higher agitation conditions. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Adeney e Becker (1919) foram os primeiros pesquisadores a quantificar a reoxigenação em 

corpos de água e propuseram, com base em dados experimentais, uma forma matemática para 

descrever a taxa com que gases pouco solúveis dissolvem-se na água. Segundo o modelo, o fluxo de 

massa ou a taxa de transferência gasosa por unidade de área normal ao fluxo é diretamente 

proporcional ao déficit relativo à saturação do gás no líquido, ou seja: 

( )CCK
dt
dm

A
J SL −⋅=⋅=

1  (1) 

Em que: 
J  = Fluxo de massa ou taxa de transferência gasosa 
A  = Área de interface gás-líquido 
m  = Massa de gás dissolvido 
t  = Tempo 
CS  = Concentração de saturação do gás no líquido 
C = Concentração do gás dissolvido no volume líquido 
KL  = Coeficiente global de transferência de massa (oxigênio) 

 
Substituindo-se dm/dt por d(V.C)/dt, com V representando o volume do líquido no qual a 

massa do gás se dissolve, a equação (1) pode ser reescrita como: 

( )CC
V
AK

dt
dC

SL −⋅=
 (2) 

Observa-se na equação 2 que o coeficiente KL possui dimensões LT-1 (comprimento por 

tempo). Portanto, é o parâmetro que indica a velocidade de transferência superficial. No entanto a 

área de transferência, A, é na maioria dos casos, de difícil obtenção, especialmente em situações de 

agitação intensa. Nas aplicações, o termo )V/A(KL ⋅  é substituído pela notação K2 e é denominado 

coeficiente de reaeração ou de reoxigenação superficial, com dimensão de tempo-1. 

( )CCK
dt
dC

S −⋅= 2
 

(3) 

A solução da equação 3 para uma concentração inicial C0, é apresentada na equação 4. 

( ) tK
SS eCCCC ⋅−⋅−−= 2

0  (4) 

 Considerando um sistema de mistura completa, K2 e C são considerados constantes no 

volume de água em agitação. 

Os testes utilizados para quantificar a taxa de transferência de oxigênio para a água limpa, 

geralmente, consistem em ensaios de reoxigenação realizados em tanques, em regime não-

permanente após prévia desoxigenação da água em teste. Os dados coletados nos ensaios permitem 

estimar o coeficiente de transferência de oxigênio. Esta estimativa é fortemente influenciada tanto 

pelos procedimentos experimentais quanto pelas técnicas empregadas na análise dos dados dos 
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ensaios, Brown e Baillod (1982). Um padrão para a determinação da taxa de transferência pode ser 

encontrado em “A Standard for the Measurement of Oxygen Transfer in Clean Water” citado em 

ASCE (1984). 

O tempo de ensaio necessário para a estimativa de K2 é 4/K2 e quando praticável 6/K2, ASCE 

(1984) e Brown e Baillod (1982). O tempo de 4/K2 corresponde ao tempo necessário para que a 

concentração de oxigênio dissolvido alcance 98% da concentração de saturação, CS. Tais valores 

têm como base os processos de reoxigenação por ar difuso que são, geralmente, processos rápidos. 

Os valores sugeridos nem sempre são praticáveis, como no caso de ensaios de reoxigenação 

superficial. 

Neste trabalho é apresentada uma avaliação do tempo de ensaio necessário para a estimativa 

de K2 considerando a redução do tempo de ensaio e conseqüente redução dos custos, sem perda da 

precisão na estimativa. 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A estimativa dos parâmetros utilizados no modelo clássico (equação 4) deve considerar alguns 

fatores, a saber; o modelo utilizado está correto? ou seja, descreve o fenômeno físico considerando 

todos os fatores que interferem direta ou indiretamente no fenômeno? Como o modelo deve ser 

ajustado aos dados experimentais, qual seria o critério para selecionar a “correta” estimativa dos 

parâmetros determinados pela análise de regressão? 

O método dos mínimos quadrados pode ser utilizado para a análise de regressão. Várias 

técnicas foram propostas para a análise dos dados, cujos nomes provêm da forma da equação 

utilizada para a análise.  

2.1 – Alguns métodos para estimativa do coeficiente de reoxigenação superficial 
 

Método Exponencial: são utilizados diretamente os valores experimentais das concentrações 

de O.D. medidos em função do tempo para ajustar a equação ( ) tK
0SS

2eCCCC ⋅−⋅−−= , através do 

método dos mínimos quadrados não linear. A estimativa dos parâmetros é mais precisa do que em 

outros métodos. A vantagem do método é que a implementação de uma rotina de cálculo com 

recursos computacionais possibilita a estimativa de todos os parâmetros, K2, CS e C0. 

 
Método do Logaritmo do Déficit: a equação 4 também pode ser escrita na forma logarítmica: 

tK
CC
CC

S

S ⋅−=







−
−

2
0

ln
 

(5)

Em que (CS-C) é o déficit de oxigênio que dá nome ao método. O valor de K2 é determinado 

como sendo o coeficiente angular da reta apresentada na equação 5. Pode ser utilizado o método dos 
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mínimos quadrados linear para efetuar a análise de regressão. A principal desvantagem deste 

método é que este requer o valor da concentração de saturação CS (calculado ou determinado 

experimentalmente). A estimativa de K2 pode ser afetada se a escolha de CS não for adequada. 

 
Método Direto ou Diferencial: este método aproxima numericamente a taxa de transferência 

(volumétrica) 
dt
dC  para 

t
C
∆
∆ utilizando as variações das concentrações obtidas experimentalmente.  

O valor de K2 é determinado pelo coeficiente angular da equação diferencial ( )CCK
dt
dC

S2 −⋅=  

(equação 3) utilizando o  método dos mínimos quadrados linear. A principal desvantagem do 

método direto é que ele majora os erros de medida dos dados experimentais. Por este motivo este 

método não é recomendado, pois o processo de aproximação numérica resulta em erros maiores do 

que aqueles que se verificam na própria medida da concentração de oxigênio dissolvido. 

2.2 – Concentração de Saturação de oxigênio dissolvido em água 
 

A concentração de saturação de oxigênio dissolvido é um parâmetro básico utilizado em 

grande parte dos modelos de previsão da qualidade da água, o que exige valores precisos de CS.  

Existem diversas equações que são utilizadas para calcular a concentração de saturação cujo 

valor é reproduzido em tabelas. As equações estimam o valor de CS em função da temperatura. 

Algumas equações consideram o efeito da salinidade e pressão local, outras equações foram 

desenvolvidas a partir de experimentos com água destilada e pressão padrão de 1 atmosfera. 

Algumas destas equações podem ser encontradas em EPA (1985). 

O valor de CS também pode ser determinado experimentalmente a partir da exposição de um 

volume de água a uma atmosfera saturada de vapor de água (em equilíbrio). Atmosfera esta, de ar 

ou de oxigênio puro. Medições da pressão parcial de oxigênio na fase gasosa permitem calcular a 

solubilidade do gás na água. 

Existem divergências entre os resultados obtidos pelos vários métodos utilizados para 

determinar o valor da concentração de saturação de oxigênio dissolvido. Sobretudo nas equações, a 

diferença pode ser significativa e pode conduzir a erros na estimativa do coeficiente de 

reoxigenação superficial. As maiores diferenças são encontradas para condições de alta salinidade, 

de interesse em estuários e oceanos. Para as águas doces, considerando a faixa de temperatura de 10 

a 25oC, a variação percentual em relação à média é de aproximadamente ±2%. A Tabela 1 

apresenta o valor de CS  calculado a partir de 5 equações juntamente com as respectivas variações. 
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Tabela 1 – Comparação dos valores de CS obtidos a partir das equações A, B, C, D e E, pressão = 1 

atm, água desalinizada 

Adaptado de EPA (1985) 

Equações 
Temperatura 

(oC) 
A B C D E

Variação (%) 

10 11,27 11,36 11,34 11,26 11,27 0,4 
11 11,00 11,10 11,08 10,99 11,01 0,5 
12 10,75 10,84 10,84 10,73 10,75 0,5 
13 10,50 10,60 10,60 10,49 10,50 0,6 
14 10,26 10,37 10,38 10,25 10,27 0,6 
15 10,03 10,14 10,16 10,02 10,04 0,7 
16 9,82 9,93 9,95 9,79 9,83 0,8 
17 9,61 9,72 9,75 9,58 9,62 0,9 
18 9,40 9,52 9,55 9,38 9,43 0,9 
19 9,21 9,33 9,37 9,18 9,25 1,0 
20 9,02 9,14 9,19 8,99 9,08 1,1 
21 8,84 8,96 9,01 8,81 8,92 1,2 
22 8,67 8,79 8,84 8,63 8,77 1,2 
23 8,50 8,62 8,68 8,46 8,63 1,3 
24 8,33 8,46 8,52 8,29 8,51 1,4 
25 8,18 8,31 8,37 8,13 8,39 1,6 
26 8,02 8,16 8,22 7,97 8,28 2,0 
27 7,87 8,02 8,08 7,81 8,19 2,4 
28 7,72 7,87 7,94 7,66 8,11 2,8 
29 7,58 7,74 7,80 7,51 8,03 3,4 
30 7,44 7,61 7,67 7,36 7,97 4,0 

Equações 
A 352 107774,7007991,041022,0652,14 TTTCS ⋅⋅−⋅+⋅−= − Baca e Arnett, 1976 

B 352 10897,5006969,03898,062,14 TTTCS ⋅⋅−⋅+⋅−= − Johnson e Duke, 1976 

C ))000002,000027,0027767,0(( 2

6,14 TTT
S eC ⋅+⋅−⋅−⋅= U.S Army CDE, 1982 

D 352 107774,7007910,041022,0652,14 TTTCS ⋅⋅−⋅+⋅−= − Bauer, 1979 
E 20054258,038217,05532,14 TTCS ⋅+⋅−=  Genet, 1974 

 
2.3 – Recomendações na análise de dados experimentais 
 

Brown e Baillod (1982), fazem algumas recomendações para o procedimento de estimativa 

dos parâmetros. Inicialmente deve ser feita uma análise dos dados experimentais. Devem ser 

eliminados os dados que apresentem “ruídos” com relação à tendência da curva de reoxigenação. O 

método exponencial é recomendado para análise de regressão do modelo aos dados experimentais. 

Devem ser estimados os parâmetros K2, CS e C0 com seus respectivos desvios-padrões, que refletem 
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o grau de dispersão dos dados observados. O valor do desvio padrão deve ser no máximo 5% para 

K2, 3% para CS e 0,3 mg/l para C0.  

Chern (2001) utilizou um modelo exponencial análogo à equação 5, já que a reoxigenação foi 

feita por ar submerso. Para estimar o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, LaK , o 

pesquisador realizou a análise de regressão não linear, através do método de Gauss-Newton, 

determinando os parâmetros, LaK , CS e C0 . 

Paralelamente a estrutura de erros dos dados deve ser avaliada com relação aos resíduos 

(diferença entre a concentração observada e calculada). A distribuição dos resíduos deve ser 

necessariamente aleatória, ou seja, não-tendenciosa. Além disso, os valores (absolutos ou relativos) 

dos resíduos devem possuir pequena magnitude. Outro fator importante a ser observado é a 

somatória dos resíduos aproxima-se de zero ou de um percentual pequeno com relação aos resíduos, 

Barros Neto (2002). 

 

2.4 – Estimativa dos parâmetros e tempo de ensaio 
 

Como base nos resultados obtidos por Barbosa (1989) para K2,25 (K2 corrigido para a 

temperatura padrão de 25°C, o tempo de ensaio necessário é dado de acordo com a tabela 2. 

 

Tabela 2 – Tempo de ensaio sugerido 

Tempo de ensaio (h) K2,25 (h-1) 4/K2 6/K2

0,08 45 67
0,14 28 42
0,21 19 29
0,34 12 18
0,68 6 9
1,26 3 5

 
 

A tabela 2 mostra a inviabilidade prática de realizar alguns ensaios durante o intervalo de 6/K2 

ou mesmo 4/K2. Deste modo, este trabalho faz uma análise metodológica para determinar a possível 

redução no tempo de duração dos ensaios, sempre visando o menor tempo possível, sem perda da 

qualidade dos dados. 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

O equipamento utilizado para a realização dos ensaios é constituído de um tanque cilíndrico 

contendo água em agitação exposta, na sua superfície, ao ar. O esquema geral pode ser visualizado 

na Figura 1. 

 
Figura 1 – Aparato experimental 

 

Os ensaios consistiram em retirar parte do oxigênio dissolvido da água e monitorar a 

subseqüente curva de reoxigenação da água em agitação, resultante da transferência de oxigênio da 

atmosfera para a água através da superfície livre. 

Uma série de 6 ensaios foi realizada, para diversos s níveis de agitação quantificados pela 

velocidade de rotação, considerando-se como limite prático, o tempo máximo de ensaio. A tabela 3 

apresenta o limite prático considerado neste trabalho 

 

Tabela 3 – Tempo de ensaio (limite prático) 

Ensaio Velocidade de rotação (rpm) Tempo máximo de ensaio (h) 
1 50 15 
2 100 12 
3 150 7 
4 200 7 
5 250 6 
6 300 4 

 
 

Para cada ensaio (1 a 6) é feita uma análise para verificar a influência do tempo dos ensaios 

(da Tabela ) sobre a qualidade dos parâmetros estimados K2 e CS, já que a estimativa de CO se 

aproxima da medida experimental. Porém são estimados todos os parâmetros: CO, K2 e CS. 

Considerando-se que o tempo da Tabela 3, seja o limite prático, o valor “correto” de CS e K2 

será considerado como o obtido para 100% dos dados. Por sua vez, 100% dos dados é considerado 
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o tempo necessário para atingir a concentração de saturação conforme ilustra uma curva típica de 

reoxigenação apresentada na figura 2. 

 
Figura 2 – Curva de reoxigenação 

 

Através da análise a seguir, será mostrado que podem ser encontrados os valores de CS e K2, 

utilizando-se apenas uma determinada porcentagem dos dados dos ensaios. A figura 3 ilustra a 

redução do tempo de ensaio. 

 

                      

       
 

Figura 3 – Redução do tempo de ensaio 
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Neste trabalho, o erro considerado na estimativa dos parâmetros CS e K2 em relação aos 

obtidos com 100% dos dados é de 3%. Como conclusão desta análise, resulta o tempo de ensaio 

necessário para determinação dos parâmetros. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os ensaios são apresentados na forma de gráficos de K2 e CS em função da porcentagem dos 

dados. A faixa de 3% de erros em relação a 100% dos dados é evidenciada pelas linhas contínuas. 
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Figura 4 – K2 em função da % de dados utilizados, 50 rpm 
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Figura 5 – CS em função da % de dados utilizados, 50 rpm 

Considerando K2 e CS, observa-se que 87% dos dados fornecem dados suficientes para o 

ajuste dos parâmetros dentro do erro imposto. Portanto os ensaios realizados sob a velocidade de 

rotação de 50 rpm devem ter duração de 13 horas. Comparando-se os valores de K2 e CS obtidos 

utilizando 15 horas (limite prático) e 13 horas (tempo definido para este ensaio), observam-se as 

seguintes variações na tabela 4. 

Tabela 4 – Variação de parâmetros, 50 rpm 

 15 horas 13 horas Variação
C0 (mg/l) 0,51 0,51 0
CS (mg/l) 6,98 6,92 0,87 %
K2 (h-1) 0,082 0,084 -2,38 %

%CS 70 67
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Figura 5 – K2 em função da % de dados utilizados, 100 rpm 
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Figura 6 – CS em função da % de dados utilizados, 100 rpm 

Observa-se para esta velocidade de rotação que os valores de K2 e CS não são afetados 

(considerando-se o erro de 3%) utilizando-se até 83% dos dados experimentais. Como o tempo total 

do ensaio é de 12 horas, utilizando-se 10 horas os resultados são satisfatórios. Comparando-se os 

valores de K2 e CS obtidos utilizando 12 horas (limite prático) e 10 horas (tempo definido para este 

ensaio), observam-se as seguintes variações na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Variação de parâmetros, 100 rpm 

 12 horas 10 horas Variação
C0 (mg/l) 0,99 0,99 0
CS (mg/l) 7,89 7.84 0,64%
K2 (h-1) 0,130 0,132 -1,51%

%CS 87 77
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Figura 7 – K2 em função da % de dados utilizados, 150 rpm 
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Figura 8 – CS em função da % de dados utilizados, 150 rpm 

Utilizando-se 71% do tempo total, obtém-se o resultado esperado. A tabela 6 mostra as 

variações. 

 

Tabela 6 – Variação de parâmetros, 150 rpm 

 7 horas 5 horas Variação
C0 (mg/l) 0,62 0,62 0
CS (mg/l) 7,78 7,79 -0,13 %
K2 (h-1) 0,240 0,238 0,84 %

%CS 86 75
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Figura 9 – K2 em função da % de dados utilizados, 200 rpm 
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Figura 10– CS em função da % de dados utilizados, 200 rpm 

Utilizando-se 75% do tempo total do ensaio, obtém-se o resultado esperado. 
 

Tabela 7 – Variação de parâmetros, 200 rpm 

 7 horas 6 horas Variação
C0 (mg/l) 0,65 0,66 -1,5%
CS (mg/l) 8,02 8,04 -0,25%
K2 (h-1) 0,476 0,471 1,06 %

%CS 99 92
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Figura 11 – K2 em função da % de dados utilizados, 250 rpm 
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Figura 12 – CS em função da % de dados utilizados, 250 rpm 

Utilizando-se 67% do tempo total do ensaio, obtém-se o resultado esperado 

Tabela 8 – Variação de parâmetros, 250 rpm 

 6 horas 4 horas Variação
C0 (mg/l) 0,51 0,52 -1,9 %
CS (mg/l) 7,44 7,47 -0,4 %
K2 (h-1) 0,71 0,698 1,72 %

%CS 99 94
 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 14

 

63%
75% 50%

88%

0,94

0,96

0,98

1,00

1,02

1,04

1,06

40%60%80%100%
Porcentagem dos dados

K 2 (
h-1

)

 

Figura 13 – K2 em função da % de dados utilizados, 300 rpm 
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Figura 24– CS em função da % de dados utilizados, 300 rpm 

Utilizando-se 63% do tempo total do ensaio, obtém-se o resultado esperado. 

Tabela 9– Variação de parâmetros, 300 rpm 

 4 horas 2,5 horas Variação
C0 (mg/l) 0,78 0,80 -2,5%
CS (mg/l) 7,47 7,53 -0,79%
K2 (h-1) 1,013 1,005 0,8%

%CS 98 93
Não foram observadas variações significativas para a estimativa dos parâmetros nos ensaios 

com tempo reduzido. A fim de padronizar o tempo de ensaio e evitar ensaios muito curtos, são 

sugeridos os valores da tabela 10 para a realização de ensaios com a configuração experimental 

descrita. 

Tabela 10 – Tempo de duração dos ensaios 

Ensaio Velocidade de rotação (rpm) Tempo de ensaio (h) 
1 50 13
2 100 10
3 150 6 
4 200 6 
5 250 4 
6 300 4 
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5 – CONCLUSÕES 

A otimização de ensaios experimentais permite a redução de tempo e recursos despendidos 

nos projetos de pesquisa. Neste trabalho verificou-se que os ensaios de reoxigenação superficial 

realizados em laboratório, utilizando tanques com agitação hidrodinâmica podem ser realizados sem 

a necessidade de atingir a concentração de saturação de oxigênio dissolvido. 

Observou-se em todos os ensaios realizados a possibilidade de redução no tempo do ensaio 

considerando a metodologia apresentada e erro na estimativa de K2 e CS de no máximo 3%. Para o 

ensaio realizado com velocidade de rotação de 50rpm, o tempo de ensaio pode ser reduzido de 15 

para 13 horas, resultando em uma redução de 13,3% no tempo do ensaio. Para o ensaio realizado 

com velocidade de rotação de 100rpm, o tempo de ensaio pode ser reduzido de 12 para 10 horas, 

resultando em uma redução de 16,6% no tempo do ensaio. No ensaio com velocidade de rotação de 

150rpm, o tempo de ensaio pode ser reduzido de 7 para 5 horas, resultando em uma redução de 

28,5% no tempo do ensaio. Para o ensaio realizado com velocidade de rotação de 200rpm, o tempo 

de ensaio pode ser reduzido de 7 para 6 horas, resultando em uma redução de 14,3% no tempo do 

ensaio. Para o ensaio realizado com velocidade de rotação de 250rpm, o tempo de ensaio pode ser 

reduzido de 6 para 4 horas, resultando em uma redução de 33,3% no tempo do ensaio. Para o ensaio 

realizado com velocidade de rotação de 300rpm, o tempo de ensaio pode ser reduzido de 4 para 2,5 

horas, resultando em uma redução de 37,5% no tempo do ensaio. 
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