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A empresa Interplan d.o.o. com sede em Karlovac foi estabelecida em 1989 e desde então dedica-se com êxito 

aos negócios de protecção do meio ambiente. A empresa Interplan d.o.o. dedica-se à fabricação e montagem de 
equipamentos para tratamento de águas residuais já há 35 anos (antes na Jugoturbina). Conhecendo os problemas 
de tratamento de águas residuais de hotéis, acampamentos, escolas, marinas, centros comerciais, povoações, 
cidades, etc., podemos oferecer-lhe os nossos equipamentos convencionais que são projetados especificamente 
para esse fim, ou criar soluções específicas. A sua vantagem é o elevado nível de purificação, a operação 
automática e o consumo de energia optimizado. A água purificada pode ser vertida no destinatário natural de 
categoria II ou III (ribeiro, rio, mar, etc.) ou no subsolo. 
A empresa Interplan fabrica equipamentos convencionaisinterplan d.o.o designs and constructs the 

following devices: 
BIOTIP

®
 equipamento para instalações de 50 até 3500 EP 

BIOTIP
®
 kup equipamento para instalações de até 25 EP, fabricado a partir de polipropileno (sem obras de betão) 

BIOTIP
®
 poly equipamento para instalações de 25 até 200 EP (sem obras de betão) 

BIOTIP
®
 pp equipamento para instalações de 25 até 150 EP (sem obras de betão) 

BIOTIP
®
 mont equipamento para instalações de 25 até 150 EP, instalação rápida e simples 

BIOTIP
®
 turist equipamento para instalações turísticas de até 800 EP, que não funcionam mais de 7 m/a.  

BIOTIP
®
 

kompakt 

equipamento para instalações e povoações com capacidade de 5 até 10,000 EP, em várias opções de 
implementação 

BIOTIP
®
 ind  equipamento para efluentes industriais (tratamento físico, químico e biológico) 

BIOKONTEJNER equipamento - recipiente móvel para instalações e povoações com capacidade de até 500 EP 

BIOLAGUNA
®
 equipamentos para povoações, cidades e indústrias com capacidade de de 2.000 até 50.000 EP 

BIOTIP
®
 max equipamentos convencionais para cidades e povoações com capacidade de 3000 até 50000 EP 

 

Inúmeras referências com trabalho sucedido comprovado garntem a qualidade e os excelentes resulatdos de água de saída. É 
possível visitar os equipamentos que funcionam já há 35 anos sem qualquer intervenção, e ver os resultados da água de saída 
destes equipamentos. Até agora construímos cerca de quinhentos unidades de várias capacidades e finalidades. 
 

 

EXTRATO DA LISTA DE REFERÊNCIAS 

LOCALIDADE UTILIZADOR CAPACIDADE Ano  LOCALIDADE UTILIZADOR CAPACIDADE Ano 
Sabljaci-Ogulin, HR Restaurante e.p. 200 1978 Tivat, MNE Edifício residencial e.p. 20 2007 
Josipdol, HR Hotel e.p. 300 1980 Biograd, HR Edifícios residenciais e.p. 35 e 25 2007 

Valjevo, SRB Fábrica Ferum e.p. 200 1980 Tisno, HR Apartamentos e.p. 35 2007 

Tolmin, SLO MUNICÍPIO e.p. 12.500 1985 Odessa, UA Apartamentos e.p. 6 e 15  2007 

Bjelolasica, HR Centro Olímpico e.p. 2.000 1986 Marune, AC A-1, HR Hotel e resort, S. Rok e.p. 300 2008 

Otcec ob Krki, SLO Freguesia e.p. 1.000 1986 Hum na Sutli, HR Fábrica Omco e.p. 150 2008 

Krapinske Top. HR  Freguesia e.p. 6.500 1988 Danilovgrad, MNE Escola e.p. 150 2008 

Dolenjske Toplice, SLO Freguesia e.p. 2.000 1991 Orebic HR Lavandaria e.p. 100 2008 

Gasinci, HR Campo militar e.p.  3.500 1994 Pancevo, SRB Casa para os invisuais e.p. 200 2008 

Brezovica, HR Escola primária e.p. 333 1996 Mareza, MNE Poço de água e.p. 150 2008 

Kastel Stari, HR Aldeia de crianças MIR e.p. 50 1996 Bardaca, BiH Escola e.p. 50 2008 

Gorisnica, SLO Freguesia e.p. 427 1998 Drage, Pakostane, HR Bungalows e café e.p. 200+200 2008 

Bajakovo-Batrovci, HR Fronteira HR-SRB e.p. 250 1998 Mojkovac, MNE Município e.p. 5.250 2008 

Otocic  Visovac, HR Mosteiro e.p. 50 1999 Zadar, HR Edifício residencial e.p. 6 x 15 2009 

Nova Bila, BiH Hospital  e.p. 300 1999 Líbia Acampamento  e.p. 250 2009 

Runovici, HR Lar para reformados e.p. 50 1999 Jablanica, BiH Povoação e.p. 80 2009 

Vinjani Donji, HR Fronteira RH-BiH e.p. 50 2000 Varvarin, SRB Processamento de fruta Pre-tratamento 2009 

Grabovac, Plitvice, HR Hotel e.p. 250 2000 Zut Kornati, HR Restaurante e marina e.p. 150 2010 

Kobilje, SLO Freguesia e.p. 800 2000 Karasovci, HR Pasagem de fronteira  e.p. 50 2010 

Vrbova, HR Escola primária e.p. 80 2001 Banja Luka, BiH Cemitério e.p. 50 2010 

Zrmovnica-Senj, HR Hotel Zubak e.p. 150 2001 Dicmo, HR Zona de negócios e.p. 500 2010 

Vitomarci SLO Freguesia e.p. 350 2001 Velika Gorica, HR Lar para a terceira i e.p. 250 2010 

Sveta Jana, HR Fábrica  e.p. 150 2002 Korcula, HR Apartamentos e.p. 12,12,15 2010 

Zuta Lokva, HR Povoação Bechtel e.p. 1.300 2003 Knezevi Vinogradi, HR Adega e.p. 400 2011 

NP Plitvice, Borje, HR Restaurante e.p. 480 2003 Liznjan, HR Povoação  Villa Zanubia e.p. 13 x 12 2011 

Solta, HR Hotel e.p. 50 2004 Karlovac, HR Fábrica de armas Predtretman 2011 

Krasic, HR Freguesia e.p. 4.000 2004 Drage, HR Restaurante e.p. 250 e 200 2011 

Vojnic, HR Centro Nada e.p. 250 2004 Dobrak. i Dracen, MNE Pasagens de fronteira e.p. 100 e 200 2011 

Kolocep, HR Hotéis e.p. 385 2004 Dobra voda, Bar-MNE Estância e hotel e.p. 100 e 250 2012 

Malinska, Krk, HR Hotel Pinia e.p. 180 2004 Kostajnica, MNE Povoação residencial e.p. 150 2012 

Drage, Pakostane, HR Acampamento  e.p. 250 2004 Orebic, HR Acampamento  e.p. 150 2012 

Zemun, SRB Polimark e.p. 500 2004 Rtina, HR Hotel e.p. 50 2012 

Pag-Vlasici, HR Hotel e.p. 150 2005 Daruvar, HR Processamento  Pre-tratamento 2013 

Rovinjsko selo, HR Edifício residencial e.p. 100 2005  Jurjevec, HR Povoação e.p. 200 2013 

Nova Vas – Istra, HR Povoação e.p. 400 2006  Nin, HR Edifícios residenciais e.p. 9x25 2013 

Mirkovec, HR Hospital e.p. 150 2006  Skopje, MK Fronteira Blace,  e.p. 500  2013 

Blato, Korcula, HR Lar para a terceira  e.p. 150 2006  Danilovgrad, MNE Fábrica  e.p. 150 2013 

Dimitrovgrad, SRB Município e.p. 21.000 2006  Dobre Vode, MNE Edifício residencial e.p. 200 2013 

Sljeme, HR Hotel e.p. 100 2006  Mareza, MNE Restaurante e.p. 150 2013 

Banja Luka, BIH Povoação Zeleni  Vir e.p. 500 2006  Citluk, BiH Município e.p. 7.000 2013 

Zabok-Bracak, HR Hospital e.p. 700 2006  Svetvinčenat, HR Freguesia e.p. 500 2014 

Kriz, HR Zona de negócios e.p. 500 2006  Pazariste, HR Fábrica de cerveja e.p. 1.000 2014 

Spuz, MNG Prisão e.p. 1.000 2006  Posedarje, HR Hotel e.p. 250 2014 

Kosmaj-Babe, SRB Hotel e.p. 200 2006  Bar, MNE Centro comercial e.p. 300 2014 

Macvanska M. SRB Povoação e.p. 2.500 2007  Icevo-Kosa, HR Zona de negócios e.p. 500 2014 

Trogir, HR Edifícios residenciais 40,40,25,72 2007  Beira, Mozambik Edifícios residenciais e.p. 2x25 2014 

Dugi otok, Luka, HR Hotel e.p. 200 2007  Pula, HR Aeroporto e.p. 800 2015 

Lastovo, HR Restaurante e.p. 100 2007  Beira, Mozambik Hotel e.p. 2x200 2015 

     Beira, Mozambik Edifícios residenciais e.p, 100 2015 
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Os equipamentos são executados como reservatórios de plástico impremeáveis, repartidas em secções de acordo com as unidades 
mecânica biológicas separadas onde ocorrem as fases do tratamento de águas residuais. No reservatório há cesto de entrada anterior, o 
sistema de aeração, que consiste da distribuição de ar, o aerador e a bomba de ar. Todas as peças são feitas de material inoxidável. O 
reservatório é fabricado a partir de placas extrudidas de polipropileno que são interligadas por meio de soldadura. O reservatório é de 
forma cilíndrica, e do lado de fora, há anéis de reforço. A construção do reservatório foi feita de modo que ele possa sustentar a pressão 
circundante do solo, sem medidas estruturais ou estáticas adicionais. O sistema hidráulico é fabricado a partir de tubos polipropileno e 
de PVC e está localizado na borda do reservatório. Este sistema permite a circulação automática de água e lodo. O sistema de ar 
consiste de compressor, distribuição de ar e aerador. Ventilador está localizado fora do próprio equipamento, geralmente num lugar 
seco na instalação (garagem, sala das caldeiras, cave etc). O compressor opera sem lubrificação de óleo, com baixo consumo de 
energia elétrica e o nível de ruído mínimo. Ventilador é o único dispositivo acionado eletricamente no equipamneto de tratamento 
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BIOTIP kup e.p. 6 x 15 Zadar 

 
BIOTIP kup e.p. 10,10 i 15 Korcula 

 
BIOTIP kup e.p. 25,Beira 

 
BIOTIP kup e.p. 35 Biograd 

Montagem do equipamento 
Para colocação do equipamento é necessário ter  uma vala previamente escavada, de 
dimensões adequadas, dependendo do tamanho do equipamento. Além disso, é 
necessário antecipar o local para a colocação do ventilador no máximo 10 m do 
equipamento. Par a os testes e operação inicial do equipamento, é necessário 
proporcionar uma quantidade suficiente de água limpa para o 
primeiro enchimento do equipamento. 

Funcionamneto do equipamento 
Água residual é conduzida através do sistema de saneamneto ao cesto de entrada que 
se encontra no equipamento. Aqui, as partículas grossas são fragmentadas. Depois 
disso, a água residual passa por baixo da antepara de separação para a secção de 
aeração. Aqui se encontram os aerdores e água aerada vai para decantador secundário. 
No tanque de sedimentação, a água purificada é separada da lodo bioactivo. A água 
purificada sai do equipamento por meio do tubo de saída, e lodo activo volta para o 
aeração através das bombas de ar tipo “mammoth”. 
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01 UREDJAJ BIOTIP - kup

02 SPREMNIK PROCISCENE VODE

03 UPOJNI BUNAR

prostor za smještak kompresora
površine cca 50 x 50 cm

vrtno cijevo 3/4"

 
 

BIOTIP kup e.p. 4-6, Donja Bistra, Molat e Cerovlje 

   
BIOTIP kup e.p. 15-20, Tivat, Ulcinj e Metkovic 

   

BIOTIP kup montagem nas fossas sépticas, Ozalj, Karin, Polaca 

 

BIOTIP
®

 kup 
II ou III nível de purificação 

Capacidade de equipamento: e.p. (equivalente de população) de 3 até 25  
SEM OBRAS DE BETÃO 
SEM NECESSIDADE DE DECANTADOR PRIMÁRIO E EVACUAÇÃO DE LODO 
PRIMÁRIO  

Finalidade: para as casas de família, chalés, apartamentos, restaurantes, escolas, 

estâncias de ferias, acampamentos, indústria, etc.  
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BIOTIP pp é equipamento para tratamento biológico de efluentes para instalaçãoes de 25 a 150 pessoas conectadas. O grau de 
purificação é acima de 95% e a água purificada pode ser vertida no meio ambiente, dependendo da Lei das Águas (poço de infiltração, 
curso de água, descarga costeira). Os equipamentos são executados como reservatórios de plástico impremeáveis de forma oval. No 
reservatório se encontra  o sistema de aeração e decantador secundário. Todas as peças são feitas de material inoxidável. O reservatório 
é feito de placas extrudidas de polipropileno que são interligadas por meio de soldadura. O reservatório é de forma oval,  e do lado de fora 
há anéis de reforço.  A construção do reservatório foi feita de modo que ele possa sustentar a pressão circundante do solo, sem medidas 
estruturais ou estáticas adicionais. O equipamento completo, fabricado a partir de polipropileno é transportado  para a localização. O 
equipamento  é  instalado na escavação da construção, numa superfície de betão. Acima do equipamento pode-se executar a placa de 
betão, ou o equipamento é aterrado com terra. O equipamento é executado em conformidade com os regulamentos da UE e ATV A-122 . 
 

 
 

 

   
BIOTIP pp e.p.35, mercado Karlovac  BIOTIP pp 50, acampamento Orebic. 

   
BIOTIP pp 40 ES, hotel Podgorica BIOTIP pp e.p.70, centro Maskovica Han 

   

BIOTIP pp e.p.80, mercado Tivat BIOTIP pp e.p.80, Hotel Pogradec Albania BIOTIP pp e.p.35, escola Rakovec 

BIOTIP
®

 pp  

II ou III nível de purificação 

Capacidade de equipamento: e.p. (equivalente de população) de 25 até 150 
SEM OBRAS DE BETÃO 
 
SEM NECESSIDADE DE DECANTADOR PRIMÁRIO E EVACUAÇÃO DE LODO PRIMÁRIO 
 

Finalidade: para apartamentos, restaurantes, escolas, estâncias, acampamentos, 
centros comerciais, indústria, etc.,  
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Equipamento para tratamento biológico de efluentes para carga de equivalentes de população até 500, executado num contentor 
padrão de comprimento de 2 a 12 m. Para capacidades maiores, é possível a incorporação de dois ou mais contentores. No 
BIOKONTEJNER, atinge-se um elevado grau de purificação com custos mínimos. A operação do equipamento é automática, sem 
necessidade de supervisão constante. BIOKONTEJNER é transportado completamente equipado para o local da montagem, 

colocado em bases simples e conectado ao sistema de saneamento e energia elétrica. Conveniente para locais de construção e 
instalações temporárias. E é possível a execução enterrada ou semi-enterrada. 

  

 

BIOKONTEJNER e.p. 250, acampamento dos trabalhadores Líbia 

  
BIOKONTEJNER e.p 250., entrega para acampamento dos trabalhadores Líbia 

 

ESQUEMA TECNOLÓGICO 

 

  
BIOKONTEJNER e.p. 200 ,  

de Vis 
BIOKONTEJNER e.p. 500, 

 Acampamento dos trabalhadores em Sudão 

BIOKONTEJNER
® 

II ou III nível de purificação 

Capacidade de equipamento: e.p. (equivalente de 
população) de 5 até 500 
SEM DECANTADOR PRIMÁRIO E EVACUAÇÃO DE LODO PRIMÁRIO 

Finalidade: para instalações e povoações que são 
planeadas para serem migradas 
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BIOTIP é equipamento convencional para o tratamento biológico completo de águas residuais provenientes de pequenas povoações, resorts, 
hotéis, quartéis, acampamentos, escolas, indústria de alimentação, etc. O grau de purificação é mais do que 95% de degradação da matéria 
orgânica, e a pedido  pode-se também executar o procedimento com a remoção adicional de nitrogênio e de fósforo. A operação do equipamento 
é completamente automatizada com os custos de operação e manutenção mínimos. O equipamento é executado como reservatório circular 
enterrado, coberto com grelha de piso, localizado no caminho de saneamento quando não há necessidade para execução da estação de 
bombagem. No equipamento não há partes móveis (ventilador e quadro elétrico estão situados numa sala separada), que faz com que a duração 
seja ilimitada, e todos os materiais são resistentes a meios agressivos. 

 

IMENSõES APROXIMADAS, (dimensões exatas dependem da finalidade de equipamanto, situação no terreno e outros). 

e.p. 50 80 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 

Tanque de aeração 

D 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 7,00 7,50 8,00 8,50 8,50 8,50 10,00 11,50 

Huk 3,00 3,50 3,50 4,00 4,50 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,50 7,00 8,00 9,00 9,00 

Estação de compressão 

LxB 1,8x2 2x2 2x2,5 2x2,5 2,5x2,5 2,5x2,5 2,5x2,5 2,5x3 3x3 3x3 3x3,5 3x4 3x4,5 4x4,5 5x4,5 

Hš 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

kW 2x1,1 2x1,1 2x1,85 2x1,85 2x2,2 2x2,2 2x3,0 2x4,0 2x4,0 2x4,0 2x4,0 3x4,0 3x4,0 3x5,5 4x5,5 

EFETUAMOS O CÁLCULO DE EQUIPAMENTO  EXCLUSIVAMENTE DE ACORDO COM REGULAMENTOS ALEMÃES  ATV  
 

 

BIOTIP® é equipamento convencional para o tratamento biológico de águas residuais, que é utilizado para o tratamento biológico das águas 
residuais de esgotos sanitários de pequenas povoações e instalações individuais, para carga de equivalente de população até 3.500. O 
equipamento BIOTIP® consiste em tanque de aeração de forma redonda onde é situado decantador secundário com cruzamento de 
transbordamento, bomba de ar tipo “mammoth”, aeradores e tubagem de distribuição de ar. O tanque é coberto com uma grelha de piso que é 
encostada aos perfis de suporte. Para accionamento de equipamento completo utiliza-se ar comprimido que é fornecido através de compressores 
de baixa pressão localizados numa sala separada, onde também é situado o quadro de comandos elétricos. Água residual fresca entra no tanque 
de aeração por gravitação ou com ajuda de bombas de tanque de bombas. O ar comprimido é intensamente soprado no efluente através de 
aeradores de membrana que produzem bolhas finas. A água residual fresca é misturada com finas bolhas de ar, e o oxigénio do ar dissolve-se na 
água. Lodo "activo", que consiste em flóculos de microrganismos (bactérias, algas, protozoários) é ocasionalmente transferido do decantador 
secundário para o tanque de aeração, pela bomba “mammoth”. Microorganismos precisam de comida e oxigênio para viverem. Tiram a comida de 
água residual (matéria orgânica) e desta maneira fazem purificação, e obtêm oxigénio do ar que é soprado para dentro da água. A mistura de 
água residual, as bolhas de ar e microorganismos passa para o decantador secundário onde o lodo actívo é separado da água clarificada que 
entra no transbordamento. Lodo actívo volta novamente ao tanque de aeração e assim o processo é continuamente renovado. Água clarificada e 
biologicamente tratada vai para o recepiente. Depois de algum tempo, uma parte de microrganismos morre e produz-se biomassa cuja 
concentração em água resídual  aumenta. No entanto, o processo está dimensionado de tal modo que a biomassa seja adicionalmente oxidada e 
mineraliza (extended aeration), e o processo é conduzido à fase de respiração endógena. Isso reduz o volume de excesso de lodo e a 
necessidade de extração de excesso de lodo é prolongado para um período maior. Na prática, a extracção do excesso de lodo é realizada uma 
vez a cada 6 meses a 2 anos. A água de saída tem menos que 25 mg (DBO5)/l, que representa o grau de purificação superior a 95% de 
degradação de substâncias orgânicas. Isso é conseguido através de dimensionamento do tanque de aeração para a carga de volume inferior a 0,2 
kg (DBO)/m

3
, d, retenção de água no decantador secundário mais que 4 horas e introdução de oxigênio de mínimo 3,0 kg O/kg (DBO5). Água de 

saída satisfaz os requisitos para descarga no recepiente natural de categoria II ou III. 

 
BIOTIP e.p. 250, Hotel GRABOVAC, NP Lagos de Plitvice, ano 2000 

 
BIOTIP e.p. 333, Escola primária BREZOVICA, ano 1996 

 
BIOTIP e.p. 400, Nova Vas - Istra, ano 2006 

 
BIOTIP e.p. 2500+2500, povoação Macvanska Mitrovica, ano 2007 

 

BIOTIP
® 

 

Capacidade de equipamento e.p. (equivalente de população) de 50 até 3.500, 
Para capacidades maiores, possível a incorporação de 3 equipamentos BIOTIP,assim a 
capacidade máxima é de e.p. 10.500. 
SEM NECESSIDADE DE DECANTADOR PRIMÁRIO E EVACUAÇÃO DE LODO PRIMÁRIO  
 

Finalidade: para hotéis, apartamentos, restaurantes, escolas, hospitais, povoações, 
freguesias, municípios, indústrias, etc. 
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BIOTIP 200 ES, restoran Sabljaci-OG, u radu od 1978.g 

 
bueiro de compressão 

 
montagem da grelha 

 
bueiro de bompas 

 
decantadoe secudário 

 
decantador 

 
perfis de suporte I 

 
BIOTIP 150 ES, Dom umirovljenika Blato - Korčula, 2006 godina 

 
peneira espiral 

 
comressõres no bueiro 

 
aeração 

 
peneira vertical 

 
bueiro de entrada 

 
compressores 

 

ESQUEMA TECNOLÓGICO BÁSICO 

 

 
BIOTIP 1000 e.p., freguesia Otocec ob Krki, operando desde 1986 

 

PRIMJER  REZULTATA IZLAZNE VODE IZ NEKIH UREĐAJA BIOTIP
®
 : 

 BIOTIP® 1000 
OTOČEC 

BIOTIP® 800 
KOBILJE 

BIOTIP® 250 
GRABOVAC 

BIOTIP® 1300 
CAMP BECHTEL 

BIOTIP® 150 
DOM MIRKOVEC 

BIOTIP®  
MAČVA.MITR. 

BIOTIP® 150 ES  
OMCO 

DBO5 ENTR 350 mg/l 740 mg/l 1400 mg/l Nepoznat 920 mg/l 703 mg/l 290 mg/l 

BPK5 SAÍDA 6 mg/l 8 mg/l 4 mg/l 5 mg/l 7 mg/l 15,4 mg/l 3 mg/l 

DQO ENTR 990 mg/l 1070 mg/l 2251 mg/l Nepoznat  168 mg/l 832 mg/l 560 mg/l 

DQO IZLAZ 31 mg/l 30 mg/l 24 mg/l 46 mg/l 6,7 mg/l 20 mg/l 14 mg/l 

%EFICÁCIA 98% 98% 99% - 99% 98% 99% 
 

   

BIOTIP e.p. 100, 
Hotel SNJEZNA KRALJICA - SLJEME, 2006 

BIOTIP e.p. 480, 
Restoran Borje, PN Lagos de Plitvice – ano 2003 

BIOTIP e.p. 300, 
Hotel Marune na autoestrada A-1, ano 2008 
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BIOTIP kompakt é utilizado para o tratamento biológico de águas residuais de esgotos sanitários, para carga de 5 - 10.000 e.p. 

(equivalente de população). Equipamento é completamente executado de betão armado impermeável. Para accionamento do 
equipamento completo utiliza-se ar comprimido que é fornecido através de compressores de baixa pressão. A saída de água tem 
menos que 20 mg (DBO5) / l, que representa o grau de purificação superior a 95% de substâncias orgânicas. 

 

ESQUEMA TECNOLÓGICO, BIOTIP kompakt 

l

B
I
O
T
I
P
®
 

B
I
O
T
I
P
®
 

 
 

   
BIOTIP kompakt e.p. 200, hotel Luka, Dugi otok ÁGUA DE SAÍDA 

 

  

BIOTIP kompakt e.p. 700, Hospital do conselho Bracak 
 

   

                         BIOTIP kompakt e.p. 150, restaurante Festa ZUT, NP Kornati                   mesas colocadas acima do equipamento 

 

 

BIOTIP
®

-kompakt 

II ou III nível de purificação 

Capacidade de equipamento: e.p. (equivalente de 
população) de 5 até 10.000 
SEM DECANTADOR PRIMÁRIO E EVACUAÇÃO DE LODO PRIMÁRIO 

Finalidade: para freguesias, municípios, povoações, 
instalações turísticas, escolas etc. 
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Na entrada para o tanque de bioaeração é 
montada cesta de ar que detem todo o resíduo 
não-degradável. É possível também a instalação 
de peneira espiral inclinada ou vertical na entrada. 
Efluente mecanicamente purificado bruto, o lodo de 
retorno atívo do decantador secundário e biomassa 
do tanque de bioaeração chegam ao tanque para 
desnitrificação adicional. A condição no tanque é 
anóxica. Biomassa do tanque tira o oxigénio 
necessário de nitrato (NO4), de maneira que 
surgem novos compostos, ou seja, os nitratos são 
convertidos em nitritos (NO3) e nitritos são 
adicionalmente degradados em nitrogênio e 
oxigênio elementar. Nitrogênio se encontra no 
estado gasoso, e assim vai para a atmosfera sobre 
a superfície do tanque, de meneira que o nitrogênio 
seja removido do efluente. O ar comprimido é 
intensamente soprado no efluente através de 
aeradores de membrana que produzem bolhas 
finas. A água residual fresca é misturada com finas 
bolhas de ar, e o oxigénio do ar dissolve-se na 
água. Lodo "activo", que consiste em flóculos de 
microrganismos (bactérias, algas, protozoários) é 
ocasionalmente transferido do decantador 
secundário para o tanque de aeração, pela bomba 
“mammoth”. Microorganismos precisam de comida 
e oxigênio para viverem. Tiram a comida de água 
residual (matéria orgânica) e desta maneira fazem 
purificação, e obtêm oxigénio do ar que é soprado 
para dentro da água. A mistura de água residual, 
as bolhas de ar e microorganismos passa para o 
decantador secundário onde o lodo actívo é 
separado da água clarificada que entra no 
transbordamento. Lodo actívo volta novamente ao 
tanque de desnitrificação adicional e assim o 
processo é continuamente renovado. Água 
clarificada e biologicamente tratada é descarregada 
através de tubagem gravitacional para o 
recepiente. 

BIOTIP turist  385 ES, Hoteli Koločep, 2004.g 

  

BIOTIP kompakt 400 ES auto camp Oaza mira - Drage 

 
 

 
BIOTIP kompakt e.p. 200 bungalows Oaza mira 

 
BIOTIP kompakt e.p. 500 Blace - Skopje, MK 

 
BIOTIP kompakt e.p. 200 Utjeha-Bar, MNE 

 
BIOTIP kompakt e.p. 100 Rovinjsko Selo 

 
BIOTIP kompakt e.p. 200 Oaza mira, Drage 

 
BIOTIP kompakt e.p. 150 Orebic 

   
BIOTIP kompakt e.p. 250 Ruza vjetrova MNE BIOTIP kompakt e.p.300 Centro comercial Bar  BIOTIP kompakt e.p. 100 Dracenovac, MNE 
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BIOLAGUNA® é a forma moderna de tratamento de águas residuais comunais e industriais, especialmente de 
águas com influxos e concentrações variáveis. Têm a vantagem em todos os parâmetros utilizados para avaliar a 
eficácia do equipamento para o tratamento de águas residuais: o baixo custo de construção, o mais alto nível de 
tratamento e os mais baixos custos operacionais. São usados para águas residuais com parte predominante da 
carga orgânica (por exemplo, para as cidades com uma forte indústria de alimentos - fábricas de lacticínios, 
cervejarias, matadouros) e para capacidades de e.p. 2000 - 50.000. O processo de purificação nas lagoas é um 
processo biológico de baixa carga com ou sem retorno de lodo atívo. Aeração é realizada através das "cadeias de 
aeração", que garantem uma boa mistura de todas as partes da lagoa de aeração. O lodo mineralizado assenta nas 
lagoas de decantação e é extraido uma vez a cada 5-10 anos. BIOLAGUNE® podem ser excelentemente adaptadas 
aos requisitos específicos para a remoção de compostos de nitrogênio ou fósforo 

B I O L A G U N A   e.p. 2 2 . 5 0 0  

para Município DIMITROVGRAD 

  
 

    
    

    
    

 

B I O L A G U N A    e.p.  1 2 . 0 0 0  

para Município TOLMIN 

   
BIOLAGUNA e.p. 12.500, Tolmin-SLO BIOLAGUNA e.p. 12.500, Tolmin-SLO BIOLAGUNA e.p. 12.500, Tolmin-SLO 

 
COMPARAÇÃO DE PREÇOS DE TRATAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS EM BIOLAGUNA E EQUIPAMENTOS 
CONVENCIONAIS POR m

3
 DE ÁGUA TRATADA 

Fonte: http://www.komunala-tolmin.si/ceniki.php 
 

Área preço 

Freguesia Bovec (SBR e.p. 6.450) 0,7511 €/m
3
 

Freguesia Kobarid (SBR e.p. 4.065) 0,6927 €/m
3
 

Freguesia Tolmin (Biolaguna e.p. 12.500) 0,2233 €/m
3
 

 

 

 
 

 

BIOLAGUNA
® 

II ou III nível de purificação 

Capacidade de equipamento: e.p. (equivalente de 
população) de 2.000 até 50.000 
SEM DECANTADOR PRIMÁRIO E EVACUAÇÃO DE LODO PRIMÁRIA 

Finalidade: para freguesias, povoaçõe, municípios, 
indústria 
 

 

http://www.komunala-tolmin.si/ceniki.php
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BIOTIP max e.p. 5.250, Município Mojkovac, MNE 

    
pre-tratamento mecânico desidratação de lodo automática compressores 

    
aeração e desnitrificação decantador secundário canal de medição transbosrdamento dentado 

 

BIOTIP max  é equipamento convencional moderno para o tratamento biológico de águas residuais. O processo de purificação é com retorno de 
lodo actívo. Aeração é realizada através de "ramos de aeração" que garantem boa mistura de todas as partes dos tanques da bioaeração. Os 
principais objetos no equipamento BIOTIP max são: espaço para colocação da planta para tratamento mecânico fino de água residual, tanques 
para desnitrificação adicional, tanques de bioaeração, decantadores secundários, armazém - adensador de lodo, espaço para colocação de 
desidratação mecânica ou ampliação do lodo, canal para disposição de equipamento de medição. 

 

BIOTIP max e.p. 8.000, Freguesia Čitluk, BiH 

   
   

   
   

   
 

BIOTIP
®

max 
II ou III nível de purificação 

Capacidade de equipamento: e.p. (equivalente de 
população) de 2.000 até 50.000 
SEM DECANTADOR PRIMÁRIO E EVACUAÇÃO DE LODO PRIMÁRIA  
 

Finalidade: para freguesias, povoações, municípios, 
indústria 
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ALGUNS DOS PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS 
 

 
   

Arca Douarada 2005, Zagreb Taça República Polônia 
Medallha de Ouro, Eureka, 

Brussels 2005 
Medallha de Bronze, Inea, 

Numberg, 2005 

    
Diploma Pula boat fair,  Pula, 

2010 
Medallha de Ouro, IWIS 2010 

República Polônia 
Medallha de Prata, INVENTIKA,  

Roménia, 2010 
Medalha de Bronze, IFIA Rússia, 

2010 

 

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO: 
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