Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Camila Candiles Feitosa Zapata Lusni

Avaliação dos efeitos do recebimento de lodos de estação de
tratamento de água de ciclo completo em sistema de tratamento de
esgotos por lodos ativados e aeração prolongada: sistema
municipal de Mogi das Cruzes - SP

São Paulo
2018

Camila Candiles Feitosa Zapata Lusni

Avaliação dos efeitos do recebimento de lodos de estação de tratamento de água de
ciclo completo em sistema de tratamento de esgotos por lodos ativados e aeração
prolongada: sistema municipal de Mogi das Cruzes - SP

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título
de Mestre em Processos Industriais.

Data da aprovação _____/_____/_______

_________________________________

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Luciano Zanella (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Wolney Castilho Alves
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Edson Aparecido Abdul Nour
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas

Camila Candiles Feitosa Zapata Lusni

Avaliação dos efeitos do recebimento de lodos de estação de tratamento de água de
ciclo completo em sistema de tratamento de esgotos por lodos ativados e aeração
prolongada: sistema municipal de Mogi das Cruzes – SP

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo – IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título
de Mestre em Processos Industriais.
Área de Concentração: Desenvolvimento
e otimização de processos industriais.
Orientador: Prof. Dr. Luciano Zanella

São Paulo
Abril/2018

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Centro de Informação Tecnológica do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT

L971a

Lusni, Camila Candiles Feitosa Zapata
Avaliação dos efeitos do recebimento de lodos de estação de tratamento de água de
ciclo completo em sistema de tratamento de esgotos por lodos ativados e aeração
prolongada: sistema municipal de Mogi das Cruzes - SP. / Camila Candiles Feitosa
Zapata Lusni. São Paulo, 2018.
97p.
Dissertação (Mestrado em Processos Industriais) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo. Área de concentração: Desenvolvimento e Otimização de
Processos Industriais.
Orientador: Prof. Dr. Luciano Zanella
1. Disposição do lodo 2. Estação de tratamento de água – ETA 3. Estação de
tratamento de esgoto – ETE 4. Lodos ativados 5. Aeração prolongada 6. Mogi das
Cruzes (SP) 7. Tese I. Zanella, Luciano, orient. II. IPT. Coordenadoria de Ensino
Tecnológico III. Título

18-58

CDU 628.35(043)
Bibliotecário responsável: Maria Darci Cornellas Narciso – CRB 8/3569

DEDICATÓRIA
Aos meus pais, Amarildo e Vânia, pelo apoio incondicional e por estarem
presentes em todos os momentos. Sem vocês nada seria possível.
Ao meu maior parceiro neste caminho, Rafael, pelos sonhos compartilhados,
pela compreensão e por sempre acreditar em mim, me apoiando de olhos fechados
em todas as minhas loucuras.
Ao meu filho, Miguel, que mesmo sem entender, fez parte de cada etapa
deste processo, e faz valer a pena cada novo desafio.

AGRADECIMENTOS
Agradeço imensamente a todos que de alguma maneira participaram desta
etapa da minha vida. Foram muitas pessoas especiais que encontrei e profissionais
competentes com quem tive o prazer de trabalhar. Agradeço em especial:
Ao Profº. Dr. Luciano Zanella, pelos puxões de orelha, sempre com bom
humor, pelos conselhos essenciais na elaboração da dissertação, e por não desistir
de mim.
À Eng. Milena Régia de Moraes Siqueira Forte, por me dar a oportunidade de
ingressar na área de saneamento, mesmo sem nenhuma experiência, e por apostar
em mim em momentos cruciais da minha carreira profissional.
À Beatriz Oliveira, por me apresentar o mundo dos esgotos sanitários, sendo
minha primeira tutora, grande parceira no meu desenvolvimento profissional, junto
nos meus altos e baixos.
Ao Batata, Urubatan Pereira da Silva, por me mostrar o Rio Tietê por um novo
ponto de vista e, por cultivar a sementinha de esperança em mim por dias melhores
para o nosso Rio, pelos conselhos e pela ajuda em todos os momentos que eu pedi
socorro, e mesmo quando eu não pedi.
Ao Eng. Paulo Antônio Godoi Beono Jr., por todo apoio, respeito e confiança.
Ao Diretor do SEMAE, Dirceu Lorena de Meira, por acreditar no projeto e
viabilizar a realização deste estudo.
Ao Eng. Júlio César Swartele, pelo incentivo e por me indicar o caminho.
Ao grande Ray Giani Clay Jose Borges, por fazer o possível para realizar a
ligação do tanque de lodo da ETA à ETE em tempo recorde.
A toda a equipe do DOSA – Departamento de Operação do Sistema de Água,
em especial ao Flávio Alexandro de Oliveira, ao Raphael Carlos dos Santos e ao
Rafael Augusto Regueiro, pelas informações preciosas sobre a ETA Leste e por toda
a assistência prestada.
A toda equipe do DOSES – Departamento de Operação do Sistema de
Esgotamento Sanitário, em especial ao Diretor Eng. Gessé Cardoso de Oliveira, ao
Cláudio Antônio Cardoso e ao Almir Magalhães Miguel, pelas informações preciosas
sobre a ETE Municipal, e por toda a assistência prestada.
A todos que antes de mim estudaram o assunto.
MUITO OBRIGADA!

RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo estudar os efeitos do recebimento de
lodo gerado por uma ETA de ciclo completo em uma ETE por lodos ativados e
aeração prolongada. O experimento foi conduzido em sistemas em escala real e
operação plena, sendo realizado estudo sobre as estruturas existentes no sistema
de saneamento de Mogi das Cruzes - SP e executadas as adequações necessárias
para viabilizar o lançamento do lodo gerado pela ETA Leste na rede pública de
esgotamento sanitário, e o seu recalque junto aos esgotos sanitários para
tratamento na ETE Municipal. Os resultados foram obtidos para o monitoramento do
lodo excedente, das concentrações de sólidos e para a qualidade do efluente final.
Durante o experimento, ocorreram eventos adversos no sistema de tratamento da
ETE não relacionados ao recebimento do lodo de ETA, contudo, foi possível
constatar que o encaminhamento do lodo da ETA Leste para a ETE Municipal é
tecnicamente viável, possivelmente em virtude da pequena carga de lodo
(equivalente a menos de 5% da vazão afluente da ETE), visto que o efluente final do
tratamento, dentre os parâmetros analisados, atendeu aos padrões de lançamento
estabelecidos na legislação ambiental brasileira.
Palavras Chaves: disposição de lodo; lodo de ETA; ETA de ciclo completo; lodos
ativados.

ABSTRACT
Evaluation of effects of receiving sludge from conventional water treatment
plant to an extended aeration active-sludge wastewater treatment plant:
municipal system of Mogi das Cruzes – SP.
The main propose of this work was to study the effects of receiving sludge
from convencional WTP to an extended aeration activated-sludge WWTP. The work
was carried out on full-scale systems, and a study was carried out on the existent
structures in the sanitation system of Mogi das Cruzes - SP, with the needed
adjustment being made in order to dispose the WTP sludge to the public sewage
system, and pumping with wastewater to the Municipal WWTP. The results were
obtained from monitoring of waste-activated sludge, concentration of solids and
clarifier effluent quality. While the study were developed, adverse events occured in
the WWTP not related to receiving sludge from WTP, however it was possible to
verify that disposing sludge from Leste WTP to Municipal WWTP is technically
feasibly, due in part to small sludge load (equivalent to less than 5% of the WWTP
flow), since the clarifier effluent, among the analyzed parameters, met the release
standards established in Brazilian environmental legislation.
Palavras Chaves: sludge disposal; WTP residual; convencional WWTP; activated
sludge.
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1 INTRODUÇÃO
No Brasil, existem cerca de 7.500 estações de tratamento de água (ETA) de
ciclo completo destinadas ao abastecimento público (Achon et al, 2013), com
objetivo de produzir água com propriedades químicas, físicas e biológicas
adequadas para o consumo humano, conforme os padrões de potabilidade
estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, do
Ministério da Saúde, ou a que vier a substituí-la.
Em estudo realizado sobre a disposição final dos lodos de sete ETAs da
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Januário e Filho (2007) concluíram
que a produção de lodo (base seca) por metro cúbico de água tratada é da faixa de
10 g/m³ a 60 g/m³, variando em função da qualidade do manancial. Neste mesmo
estudo, também foi apontado que em 2003 a produção de lodo dessas ETAs
chegou a 106,1 toneladas por dia (base seca), tratando aproximadamente 65 m³/s
de água (95% do abastecimento da RMSP), com projeções para atingir 136,4
toneladas por dia (base seca) em 2025, representando um aumento de 28,6% na
geração de resíduos num período de aproximadamente 20 anos.
De acordo com Andreolli (2001), Assada (2007), Di Bernardo et al (2009), Di
Bernardo e Sabogal Paz (2008a), Scalize (2003) e Tsutiya e Hirata (2008), os lodos
gerados em ETA têm sido frequentemente lançados em cursos d’água sem
qualquer tipo de tratamento, apesar da prática ser proibida pela legislação
ambiental vigente. Scalize (2003) alerta que estes resíduos possuem grande
potencial de poluição e contaminação em função de impurezas removidas da água
bruta e de compostos químicos provenientes de produtos utilizados no tratamento e
Di Bernardo et al (1999) ressalta que essa prática pode representar riscos à saúde
pública e a vida aquática.
Dentre os métodos para destinação de lodos praticados ou em estudo,
destacam-se: a aplicação no solo (agricultura, reflorestamento, recuperação de
áreas degradadas); o uso como matéria prima na fabricação de cimento, de
materiais cerâmicos; a recuperação de coagulantes e o lançamento em sistemas
de coleta e tratamento de esgoto (Corwell et al,1999 apud Januário e Filho, 2007).
Em estudo realizado por Tsutiya e Hirata (2008), o lançamento do lodo de
ETA na rede coletora de esgotos foi apontada como a segunda alternativa de
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disposição final de resíduos mais praticada nos Estados Unidos, como é possível
observar no Gráfico 1.

Gráfico 1. Disposição final de lodos de ETA nos Estados Unidos.

Fonte: AWWARF (1999) apud Tsutiya e Hirata (2008)

No Brasil, Achon e Cordeiro (2015) identificaram o lançamento do lodo de
ETA na rede coletora de esgotos como uma das três alternativas de disposição
final de resíduos praticadas atualmente em 15 município de uma sub-bacia
hidrográfica (não identificada pelo autor) do Estado de São Paulo (Gráfico 2),
salientando-se que a alternativa apontada como mais usual foi o seu lançamento
em corpo hídrico, prática que deve ser suspendida o quanto antes para
atendimento da legislação ambiental e prevenção a poluição de recursos hídricos.
Ainda segundo Achon e Cordeiro (2015), a maior parte das ETAs existentes
no Brasil foram instaladas antes da legislação que exige licenciamento ambiental
de atividades potencialmente poluidoras, de modo que raramente contemplavam o
sistema de tratamento de resíduos, sendo possível constatar que o cenário
demostrado no Gráfico 2, é certamente semelhante ao cenário de todo o território
nacional.
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Gráfico 2. Destinação do lodo gerado em ETA de uma sub-bacia
hidrográfica do Estado de São Paulo, Brasil.

9%

5%
Encaminha para ETE
Corpo d'água
Unidade de
Tratamento de
Resíduos

86%

Fonte: Adaptado de Achon e Cordeiro (2015).

Dentro deste contexto, o lançamento dos lodos de ETA na rede coletora
para tratamento em ETE tem se apresentado como uma das alternativas mais
viáveis praticadas atualmente, especialmente factíveis para ETA que não possua
tratamento de resíduos (Di Bernardo e Sabogal Paz, 2008b), desde que não haja
prejuízo aos sistemas de tratamento da ETE.
Este estudo pretende verificar, em escala real, os efeitos do recebimento do
lodo de uma ETA de ciclo completo sobre o tratamento de uma ETE por processo
de lodos ativados e aeração prolongada.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Avaliar os efeitos do encaminhamento do lodo gerado por uma ETA de ciclo
completo à uma ETE por processo de lodo ativado e aeração prolongada. Será
considerado como estudo de caso, a ETA Leste e a ETE Municipal pertencentes ao
sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Mogi
das Cruzes - SP, a partir da adequação dos sistemas existentes para
encaminhamento do lodo gerado na ETA Leste para o sistema de tratamento da
ETE Municipal.
2.2 Objetivos específicos


Verificar as manobras e modificações necessárias para o encaminhamento
do lodo da ETA para a ETE;



Definir o regime de recebimento de lodo da ETA pela ETE, considerando a
sua capacidade operacional;



Monitorar o volume de lodo excedente retirado do decantador secundário da
ETE;



Monitorar a eficiência da ETE, no que se refere à remoção de matéria
orgânica e sólidos suspensos;



Monitorar a qualidade do efluente final no que se refere as concentrações de
alumínio, ferro e manganês, de maneira a verificar o atendimento da
legislação ambiental de lançamento de efluentes.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Sistemas de tratamento de água para abastecimento público
Os sistemas de tratamento de água têm a função de produzir água na
qualidade mínima exigida ao seu uso pretendido, considerando suas propriedades
químicas, físicas e biológicas. No Brasil, os padrões de potabilidade são,
atualmente, definidos pela Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de
2017, do Ministério da Saúde, ou a que venha a substituí-la, de maneira que a
água tratada em uma ETA para fornecimento para consumo humano,
independentemente do tipo de tecnologia aplicada, deve atender aos critérios de
qualidade definidos nesta portaria.
Segundo Di Bernardo e Sabogal Paz (2008a), dentre os processos
aplicáveis ao tratamento de água existem dois grandes grupos de tecnologias, as
que possuem e as que não possuem o processo químico de coagulação. Para
Januário (2005), citado por Rosário (2007), além das tecnologias já relacionadas, o
tratamento de água pode ocorrer ainda por processos como arejamento,
abrandamento e separação por membrana.
A Figura 1 apresenta um esquema dos processos de tratamento mais
aplicados no fornecimento de água para consumo humano, sendo possível
observar que todas as alternativas tecnológicas envolvem o processo unitário de
filtração, e que os tratamentos de Ciclo Completo e Floto-Filtração envolvem ainda
o processo de decantação ou flotação.
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Figura 1. Principais tecnologias de tratamento de água para consumo humano.
Água Bruta

Pré-filtração dinâmica

Coagulação

Pré-filtração vertical
ascendente

Floculação
Filtração
ascendente

Filtração descendente

Flotação e
filtração
descendente

Decantação
ou Flotação

Filtração
descendente

Filtro Lento

Desinfecção, fluoração, ajuste de pH, entre outros processos e operações

Filtração em Múltiplas
Etapas (FiME)

Filtração Direta
Ascendente
(FDA)

Dupla Filtração Filtração Direta
Descendente
(DF)
(FDD)

Floto-Filtração Ciclo Completo
(FF)
(CC)

Fonte: Di Bernardo e Sabogal Paz (2008a).

Diversos autores da literatura técnica, dentre os quais Rosário (2007), Di
Bernardo et al (1999) e Sena (2011), apontam que as características químicas,
físicas e biológicas dos lodos gerados no tratamento de água variam em função
das tecnologias de tratamento aplicadas, do tipo e dosagem dos produtos químicos
utilizados e da qualidade da água bruta a ser tratada. Ainda, segundo Rosário
(2007), a qualidade da água de um mesmo manancial pode sofrer variações,
interferindo na quantidade de lodo gerado pelo tratamento, especialmente em
função da sazonalidade.
3.2 Lodos gerados por ETA de ciclo completo
Os lodos gerados por ETA são essencialmente compostos pelas impurezas
presentes na água bruta e pelos subprodutos dos coagulantes aplicados no
tratamento, sendo o sulfato de alumínio e o hidróxido de ferro os coagulantes mais
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comuns, podendo conter ainda residual ou subprodutos de outros produtos
químicos em função da configuração da ETA, como carvão ativado em pó, cal e
polímeros (Sena, 2011).
No que se refere aos resíduos gerados em ETA de ciclo completo, Sena
(2007) preconiza a produção de dois principais tipos de resíduos, um originado na
limpeza dos decantadores (ou flotadores) e o outro proveniente da lavagem dos
filtros. A Tabela 1 apresenta as características dos resíduos gerados em
decantadores de alta taxa com sistema de limpeza por descargas hidráulicas,
conforme estudo desenvolvido por Di Bernardo et al (2012) em duas ETAs.
Tabela 1. Características de amostras compostas de descargas de decantadores de
alta taxa de duas ETAs.
Parâmetro
ETA A
ETA B
Turbidez (uT)
3650
3378
pH
7,52
6,95
Sólidos totais (mg/L)
4954
NM
Sólidos suspensos totais (mg/L)
4500
3920
Sólidos suspensos totais fixos (mg/L)
3920
3200
Sólidos suspensos totais voláteis (mg/L)
580
720
Sólidos sedimentáveis (mL/L) – 2 horas
190
NM
DQO (mg/L)
816
250
Ferro (mg/L)
290
320
Manganês (mg/L)
8,5
5,2
Alumínio (mg/L)
169,8
NM
Cobre (mg/L)
0,04
0,24
Zinco (mg/L)
0,13
1,47
Chumbo (mg/L)
ND
0,55
Cromo (mg/L)
0,01
ND
Cádmio (mg/L)
ND
ND
Níquel (mg/L)
ND
ND
Fonte: Di Bernardo et al, 2005, apud Di Bernardo et al, 2012.
Legenda: ND = não detectado; NM = não medido.

Com base no estudo desenvolvido por Di Bernardo et al (2012) em três
ETAs de ciclo completo, são apresentadas, na Tabela 2, as tecnologias de filtração
utilizadas no estudo de caso e, na Tabela 3, as respectivas características das
águas de lavagem de filtros verificadas no estudo.
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Tabela 2. Características do sistema de lavagem, método de filtração e coagulante
usado em três ETAs de ciclo completo.
ETA
Lavagem
Método de filtração
Coagulante
ETA D
Lavagem com ar, seguida Filtração de água
Cloreto férrico
de lavagem com água no
decantada com taxa
ETA E
sentido ascensional
declinante
ETA F
Lavagem unicamente com Filtração de água
Sulfato de alumínio
água no sentido
decantada com taxa
ascensional
constante
Fonte: Adaptado de Di Bernardo et al, 1999b, apud Di Bernardo et al, 2012.
Tabela 3. Características de amostras compostas de águas de lavagens de filtros de
ETA de ciclo completo.
Parâmetro
ETA D
ETA E
ETA F
Turbidez (uT)
130
171
58
Cor aparente (uH)
200
2690
310
DQO (mg/L)
40,8
52
35
pH
7,1
8,04
6,9
Alcalinidade (mg/L CaCO3)
37
NM
17
Dureza (mg/L CaCo3)
40,8
NM
12
Condutividade (µS/cm)
95
NM
38
Sólidos totais (mg/L)
367
NM
88
Sólidos totais fixos (mg/L)
157
NM
65
Sólidos totais voláteis (mg/L)
210
NM
23
Sólidos suspensos totais (mg/L)
250
313
59
Sólidos suspensos fixos (mg/L)
210
230
42
Sólidos suspensos voláteis (mg/L)
40
83
17
Sólidos sedimentáveis (ml/L)
74
41
3,4
Nitrogênio total (mg/L)
NM
NM
4,0
-3
Fosfato (mg/L PO4 )
0,037
NM
0,022
Carbono orgânico total (mg/L)
11,8
NM
6,26
Coliformes totais (NMP/100mL)
241920
17329
1640
Escherichia coli (NMP/100mL)
17820
20
72
Ferro (mg/L)
700
170
6,9
Alumínio (mg/L)
NM
NM
0,30
Manganês (mg/L)
2,19
1,17
0,10
Zinco (mg/L)
2,0
0,10
0,64
Cobre (mg/L)
0,35
0,84
0,06
Chumbo (mg/L)
0,58
ND
ND
Níquel (mg/L)
0,35
ND
ND
Cromo (mg/L)
0,09
ND
ND
Cádmio (mg/L)
0,01
ND
ND
Cálcio (mg/L)
95,6
NM
NM
Magnésio (mg/L)
22,8
NM
NM
Fonte: Adaptado de Di Bernardo et al, 1999b, apud Di Bernardo et al, 2012.
Legenda: ND = não detectado; NM = não medido.
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No que se refere às concentrações de SST, a Tabela 1 apresenta a mesma
faixa de resultados para ambas as ETAs amostradas, verificando-se a mesma
configuração operacional (limpeza com descarga hidráulica). Na Tabela 2, as ETAs
D e F, de mesma configuração operacional (lavagem com ar seguida de lavagem
com água ascensional), apresentaram a mesma faixa de SST, ao passo que a ETA
F, com sistema operacional diferenciado (lavagem unicamente com água no
sentido ascensional), apresentou menores concentrações de SST, possivelmente
em função da diluição provocada pela utilização de maior volume de água para
lavagem neste tipo de sistema. Tanto o lodo proveniente da descarga dos
decantadores quanto o lodo proveniente da lavagem dos filtros apresentam
maiores concentrações de SSF do que SSV, representando mais de 70% do SST.
Para Di Bernardo e Sabogal Paz (2008b), os resíduos derivados das
lavagens dos filtros são mais volumosos, porém, os efluentes derivados das
descargas dos decantadores possuem maior concentração de sólidos. Di Bernardo
et al (2012) aponta ainda que, considerando uma ETA de ciclo completo, as águas
de descargas dos decantadores representam de 0,1 a 3,0% do volume médio de
água decantada diariamente e as águas de lavagem dos filtros de 0,5 a 3,0% da
água filtrada, no geral, com variabilidade para SST de 3.000 a 10.000 mg/L e 100 a
700 mg/L, respectivamente.
Na Tabela 4 são apresentados valores de parâmetros medidos em três
ETAs de ciclo completo, de vazões de aproximadamente 500 L/s cada, estudadas
por Cordeiro (2000) apud Andreoli (2001). Os valores representam dados pontuais
que expressam as condições no momento da coleta, considerando os lodos
gerados nos sistemas, sendo possível observar grande variabilidade dos resultados
no que se refere ao tipo de decantadores, em que se pesem diferentes
características das águas brutas tratadas.
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Tabela 4. Dados operacionais e variáveis físico-químicas dos lodos brutos das ETAs
de São Carlos, Araraquara e Rio Claro.
Variáveis / Parâmetros
ETA Araraquara ETA Rio Claro
ETA São
Carlos
Tipo de decantadores
alta taxa
tradicional
tradicional
Concentração de sólido em %
0,14
5,49
4,68
pH
8,93
7,35
7,2
Cor (uC)
10.650
NM
NM
Turbidez (uT)
924
NM
NM
DQO (mg/L)
140
5.450
4.800
Sólidos Totais (mg/L)
1.620
57.400
58.630
Sólidos Suspensos Totais (mg/L)
775
15.330
26.520
Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L)
845
42.070
32.110
Alumínio (mg/L)
2,16
30
11.100
Zinco (mg/L)
0,10
48,53
4,25
Chumbo (mg//L)
0,00
1,06
1,60
Cádmio (mg/L)
0,00
0,27
0,02
Níquel (mg/L)
0,00
1,16
1,80
Ferro (mg/L)
214
4.200
5.000
Manganês (mg/L)
3,33
30
60,00
Cobre (mg/L)
1,70
0,91
2,06
Cromo (mg/L)
0,19
0,86
1,58
Fonte: Adaptado de Cordeiro (2000) apud Andreoli, 2001.
Legenda: ND = não detectado; NM = não medido.

3.2.1 Tratamento e disposição final de lodos de ETA
De acordo com Chernicharo et al (2008), existem três possíveis caminhos
para o gerenciamento dos resíduos gerados pelo tratamento de água: a disposição
final do lodo após tratamento, a disposição final do lodo bruto e/ou o
reaproveitamento do lodo.
Para o tratamento dos lodos observam-se duas principais etapas, o
desaguamento, que consiste em deixar escoar o excesso de água do lodo, e a
desidratação, que busca reduzir a água contida no lodo, podendo ocorrer através
de métodos naturais e mecânicos. Após o tratamento, o lodo pode ser disposto em
aterros sanitários, o procedimento mais comum; ou aplicado no solo ou na
agricultura, não usual pelo risco de contaminação do solo, lençol freático e pelo
potencial de adsorção do fósforo pelo alumínio, que pode inibir o desenvolvimento
das plantas (Chernicharo et at, 2008).
A disposição sem tratamento ocorre através do lançamento do lodo bruto na
rede coletora de esgotos, para ser tratado em ETE, prática apontada por Tsutiya e
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Hirata (2008) como comum em todo o mundo, porém, conforme informado por
Chernicharo et al (2008), é necessário monitorar possíveis alterações na eficiência
do tratamento dos esgotos e observar a capacidade da rede coletora.
O reaproveitamento dos lodos pode ocorrer através da recuperação do
coagulante utilizado no tratamento, podendo chegar à recuperação de 50% a 70%
do coagulante (Chernicharo et al 2008), ou na utilização do lodo na fabricação de
cimento e tijolos (Tsutiya e Hirata, 2008; Corwell et al, 1999 apud Januário e Filho,
2007), dentre outros métodos.
3.3 Sistemas de tratamento de esgotos sanitários
Os sistemas de tratamento de esgoto têm como principal objetivo promover
a remoção da carga poluente dos esgotos sanitários de maneira que o efluente
final atenda as condições e padrões da legislação ambiental específica.
No Brasil, atualmente, os padrões de lançamento são estabelecidos pela
Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, e no Estado de São Paulo é
necessário observar concomitantemente a legislação federal os padrões de
emissão estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 8.468, de 31 de maio de 1976.
Além de cuidar da qualidade do esgoto tratado, é necessário que o lançamento do
efluente não atribua ao corpo hídrico receptor características em desacordo com os
padrões de qualidade do seu enquadramento, estabelecidos pela Resolução
CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 e, no Estado de São Paulo, também
pelo Decreto Estadual nº 8.486/76.
3.3.1 Classificação dos sistemas de tratamento de esgotos
O tratamento de esgotos pode ocorrer através de processos físicos,
químicos e biológicos, tradicionalmente classificados em função do grau de
eficiência de remoção de SST e DBO/DQO de uma ou mais unidades de
tratamento, conforme os níveis abaixo (Jordão e Pessoa, 2014; Von Sperling,
2014).
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Tratamento Preliminar
Principal objetivo: remoção de sólidos em suspensão grosseiros, gorduras e
areias. Exemplos de processos preliminares: gradeamento, remoção de
areias, separação de óleos, etc.



Tratamento Primário
Principal objetivo: remoção de sólidos sedimentáveis e parte da matéria
orgânica em suspensão. Exemplos de processos primários: decantação
primária, flotação, etc.



Tratamento Secundário
Principal objetivo: remoção de matéria orgânica solúvel, matéria orgânica em
suspensão fina e eventuais nutrientes (nitrogênio e fósforo). Exemplos de
processos secundários: filtração biológica, lodos ativados, etc.

 Tratamento Terciário
Principal

objetivo:

remoção

de

nutrientes,

organismos

patogênicos,

compostos não biodegradáveis, metais pesados, sólidos inorgânicos
dissolvidos e sólidos em suspensão remanescentes. Exemplos de processos
terciários: membranas, adsorção por carvão, desnitrificação, etc.
Os processos biológicos de tratamento têm por objetivo decompor
compostos biodegradáveis dissolvidos e particulados, converter os sólidos
suspensos e dissolvidos em flocos ou biofilme, transformar ou remover nutrientes,
podendo ser aplicáveis também na remoção de poluentes específicos (Metcalf &
Eddy, 2003), e podem ser classificados em: (Braile e Cavalcanti, 1993 e Mendonça,
1990, apud Sena, 2011).


Aeróbios: tipo de tratamento que compreende os microrganismos que
necessitam de oxigênio continuamente para o seu desenvolvimento.
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Anaeróbios: tipo de tratamento que compreende os microrganismos que não
necessitam de oxigênio para o seu desenvolvimento.
3.3.2 Lodos ativados
O processo de lodos ativados é composto, essencialmente, por um reator

onde os microrganismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica são
mantidos em suspensão e em meio aeróbio, por um decantador secundário para
separação entre os sólidos sedimentáveis e o líquido clarificado, e por um sistema
de recirculação dos sólidos removidos do tanque de sedimentação para a montante
do reator, podendo ser complementado por outras unidades de tratamento (Metcalf
& Eddy, 2003).
Neste tipo de sistema, o tempo de detenção hidráulica no reator é pequeno,
porém, devido à recirculação dos sólidos, o tempo de permanência da biomassa no
sistema, chamado idade do lodo, é superior ao tempo de permanência do líquido, o
que garante a alta eficiência do sistema, uma vez que há tempo hábil para que a
biomassa metabolize quase toda a matéria orgânica (Von Sperling, 2002).
Existem várias configurações possíveis para os processos de lodos ativados,
subdivididos conforme Von Sperling (2002):


Divisão quanto à idade do lodo

- Lodos ativados convencional
4 a 10 dias idade do lodo, segundo Von Sperling (2002);
3 a 15 dias, segundo Metcalf & Eddy (1991) e QASIM (1985), apud Sena (2011);
4 a 15 dias, segundo Jordão e Pessoa (2014).
- Aeração prolongada
18 a 30 dias idade do lodo, segundo Von Sperling (2002) e Sena (2011);
20 a 30 dias, segundo Jordão e Pessoa (2014).


Divisão quanto ao fluxo

- Fluxo contínuo;
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- Fluxo intermitente (batelada).


Divisão quanto ao afluente à etapa biológica do sistema de lodos ativados

- esgoto bruto;
- efluente de decantador primário;
- efluente de reator anaeróbio;
- efluente de outro processo de tratamento de esgotos.
A Tabela 5 apresenta as vantagens e desvantagens das variantes dos
sistemas de lodos ativados mais utilizadas.
Tabela 5. Vantagens e desvantagens das variantes operacionais mais comuns dos
sistemas de lodos ativados.
Sistema
Vantagens
Lodos Ativados  Elevada eficiência na remoção de DBO
convencional
 Nitrificação usualmente obtida
 Possibilidade de remoção biológica de N e P
 Baixos requisitos de área
 Processo confiável, desde que supervisionado
 Reduzidas possibilidades de maus odores,
insetos e vermes
 Flexibilidade operacional
Aeração
prolongada

Sistemas de
fluxo
intermitente

 Idem lodos ativados convencional
 Sistema com maior eficiência na remoção da
DBO
 Nitrificação constante
 Mais simples conceitualmente que lodos
ativados convencional
 Estabilização do lodo no próprio reator
 Elevada resistência a variações de carga e a
cargas tóxicas
 Satisfatória independência das condições
climáticas
 Elevada eficiência na remoção de DBO
 Satisfatória remoção de N e possivelmente P
 Baixos requisitos de área
 Mais simples conceitualmente que os demais
sistemas de lodos ativados
 Flexibilidade operacional (através da variação
dos ciclos)
 Decantador secundário e elevatória de
recirculação não são necessários

Lodos ativados  Idem lodos ativados convencional
com remoção
 Elevada eficiência na remoção de nutrientes
biológica de
nutrientes















Desvantagens
Baixa eficiência na remoção de coliformes
Elevados custos de implantação e operação
Elevado consumo de energia
Necessidade de operação sofisticada
Elevado índice de mecanização
Relativamente sensível a descargas tóxicas
Necessidade do tratamento completo do lodo e
sua disposição final
Possíveis problemas ambientais com ruídos e
aerossóis
Baixa eficiência na remoção de coliformes
Elevados custos de implantação e operação
Sistema com maior consumo de energia
Elevado índice de mecanização (embora
inferior a lodos ativados convencional)
Necessidade de remoção da umidade do lodo e
sua disposição final (embora mais simples que
lodos ativados convencional)

 Baixa eficiência na remoção de coliformes
 Elevados custos de implantação e operação
 Maior potência instalada que os demais
sistemas de lodos ativados
 Necessidade do tratamento e da disposição do
lodo (variável com a modalidade convencional
ou prolongada, embora a última seja mais
frequente)
 Usualmente mais competitivo economicamente
para populações pequenas a médias
 Idem lodos ativados convencional
 Necessidade de recirculações internas
 Aumento da complexidade operacional
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Fonte: Von Sperling, 2002.

Observando a Tabela 5, é possível notar como vantagem comum a qualquer
configuração de tratamento de lodos ativados a alta eficiência na remoção de DBO,
e, em contrapartida, a desvantagem em relação ao elevado custo para implantação
e operação do sistema.
3.3.3 Lodos ativados de aeração prolongada
No que se refere à remoção de matéria orgânica, com base na DBO 5,20
solúvel do afluente da ETE, o processo por aeração prolongada é a variante mais
eficiente dos processos de lodos ativados (Sena, 2011; Von Sperling, 2002),
atingindo de 90 a 98% de eficiência, segundo Sena (2011) e Von Sperling (2002), e
de 90 a 95%, segundo Jordão e Pessoa (2014). O tempo de detenção hidráulica
neste tipo de processo é, em média, de 16 a 24 horas, segundo Sena (2011) e Von
Sperling (2002), e de 16 a 36 horas, segundo Jordão e Pessoa (2014)
Segundo Von Sperling (2002), por apresentar idade do lodo mais elevada
para a mesma carga de matéria orgânica afluente que no processo convencional, o
processo por aeração prolongada dispõe de menor disponibilidade de alimento
para a biomassa, contribuindo para a intensificação dos processos metabólicos dos
microrganismos, provocando a respiração endógena e a estabilização da matéria
orgânica no próprio reator aeróbio.
Nos lodos ativados convencional, a estabilização do lodo ocorre em meio
anaeróbio, através da respiração exógena, ao passo que na aeração prolongada
ocorre em meio aeróbio, através da respiração endógena. Considerando que o
consumo de oxigênio para a respiração endógena pode ser, muitas vezes, maior
que o consumo de oxigênio para a respiração exógena, os processos por aeração
prolongada apresentam maior consumo de energia elétrica, encarecendo a
operação do sistema. Como a estabilização do lodo excedente ocorre dentro do
tanque de aeração, usualmente, a aeração prolongada dispensa decantadores
primários, a fim de evitar a geração de lodos que necessitem de estabilização,
dispensando também a necessidade de unidades de digestão de lodo. (Von
Sperling, 2002).
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Sena (2011) destaca que devido à quantidade de sólidos biológicos no
reator, a aeração prolongada é mais resistente a variações de carga orgânica no
sistema e lançamentos ocasionais de elementos tóxicos.

3.3.4 Variáveis de controle operacional
Metcalf & Eddy (2003) apontam três pontos essenciais para o controle do
processo de lodos ativados: a manutenção dos níveis adequados de oxigênio no
reator, o ajuste das quantidades de lodo a serem retornadas para o reator, e o
controle do lodo excedente. Von Sperling (2002) considera que para o bom controle
operacional de uma ETE é necessário identificar as variáveis de controle
envolvidas no processo de tratamento e monitorá-las.
Conforme Von Sperling (2002), distinguem-se quatro tipos de variáveis de
controle:


Variáveis de entrada: são as características do esgoto bruto, não há como
controlá-las na maioria das ETEs, porém, elas são determinantes na
operação do sistema. Exemplo de variáveis: vazão afluente, DBO, SST e
NTK.



Variáveis de controle: abrangem as variáveis de estado, das características
do meio do reator e do decantador secundário, como SSTA e OD, e as
variáveis de saída, das características do efluente final, como DBO, SST e N
afluente. O controle destas variáveis é necessário para o bom desempenho
do tratamento.



Variáveis medidas: abrangem as variáveis de entrada, as variáveis de
controle ou outras variáveis possivelmente medidas que forneçam dados
para subsidiar as ações de controle do tratamento.
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Variáveis manipuladas: são as variáveis que podem ser alteradas e que
impactam nas variáveis de controle, objetivando a manutenção dos níveis
desejados para o controle do tratamento, tais como nível de aeração
(coeficiente de transferência de oxigênio (KLa)), vazão de recirculação (Qr) e
vazão de lodo excedente (Qex).
Dentre as variáveis de controle, duas merecem atenção especial, o controle

das concentrações de oxigênio no meio líquido e o controle de sólidos.
a) Controle de Oxigênio Dissolvido – OD
O oxigênio pode ser um fator limitante para o crescimento da biomassa,
podendo favorecer a predominância de organismos filamentosos e empobrecer a
qualidade dos flocos, comprometendo a sedimentação do lodo (Metcalf & Eddy,
2003). Para manter o meio aeróbio dentro do reator, suprindo as elevadas
concentrações de oxigênio demandadas, são empregados métodos de oxigenação
através de absorção forçada do ar atmosférico ou por injeção de ar no meio líquido
(Jordão e Pessoa, 2014).
A concentração média de OD no tanque de aeração recomendada é de 1,5 a
2,0 mg/L (Metcalf & Eddy, 2003; Von Sperling, 2002). Concentrações superiores a
2,0 mg/L tendem a melhorar a nitrificação em reatores com altas concentrações de
DBO, porém, valores acima de 4,0 mg/L não resultam grande melhora da
operação, somente aumentam os custos da aeração consideravelmente (Metcalf &
Eddy, 2003).
b) Controle de Sólidos
O objetivo de retornar o lodo ativo do decantador secundário de volta ao
tanque de aeração é manter concentrações constantes e elevadas de biomassa no
tanque de aeração, inoculando o meio e acelerando o processo de estabilização da
matéria orgânica, de forma a garantir a eficiência do tratamento no tempo de
detenção hidráulica disponível. (Metcalf & Eddy, 2003; Von Sperling, 2002).
Os métodos utilizados para determinar a vazão do lodo de retorno são,
segundo Metcalf e Eddy (2003): em função da quantidade de sólidos sedimentáveis
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no tanque de aeração, o controle da manta de lodo do decantador secundário, o
balanço de massa do decantador secundário e o balanço de massa do tanque de
aeração; e, segundo Von Sperling (2002): ajuste de vazão de lodo ativo retornado
para o tanque de aeração constante, vazão de lodo de retorno (LR) proporcional à
vazão afluente do sistema; vazão de LR em função do índice volumétrico de lodo e
vazão de LR em função do nível da manta de lodo dos decantadores secundários.
O lodo excedente deve ser descartado diariamente, sendo a prática mais
comum descartá-lo através da linha de recalque do LR (Metcalf & Eddy, 2003). A
taxa de retirada do lodo excedente é controlada normalmente através do
monitoramento de SSTA, do controle da relação A/M (razão entre o alimento
disponível e a quantidade de microrganismo no tanque de aeração ou carga de
lodo) e da idade do lodo (ou tempo de detenção celular) (Von Sperling, 2002).
Segundo Sena (2011), a taxa volumétrica de retorno do lodo é de 75% a 150% da
vazão média de esgoto bruto afluente, e para Von Sperling (2002), a razão de
recirculação (Qr/Q) típica é de 0,7 a 1,2.
Para os sistemas de lodos ativados, apresentam-se os seguintes
indicadores:


SSTA
Concentrações máximas de 4.500 a 5.000 mg/L (Von Sperling, 2002).



SSVTA
Concentrações de 2.500 a 4.000 mg/L (Von Sperling, 2002).



RELAÇÃO A/M
0,08 a 0,15 kg DBO/kg SSVTA.d (Von Sperling, 2002).
0,05 a 0,15 kg DBO/kg SSVTA.d (Jordão e Pessoa, 2014).



IDADE DO LODO (θc)
18 a 30 dias (Von Sperling, 2002; Sena, 2011).
20 a 30 dias (Jordão e Pessoa, 2014).
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3.4 Tratamento e disposição final de lodos de ETE por processo de lodos ativados
Von Sperling (2002) preconiza que os resíduos gerados durante o processo
de lodos ativados resumem-se ao material gradeado, a areia, a escuma, ao lodo
primário e ao lodo secundário. Os sistemas de aeração prolongada não produzem
lodo primário.
Segundo Chernicharo et al (2008), o tratamento dos lodos consiste nas
etapas de adensamento, estabilização, desidratação e higienização. Para Von
Sperling (2002), compõem ainda as principais etapas do tratamento dos lodos de
ETE o condicionamento e a disposição final dos resíduos. Porém, ainda segundo
Chernicharo et al (2008), nem todos os lodos gerados durante o tratamento
demandam passar por todas as etapas de tratamento, a exemplo do lodo
secundário, que não demanda a etapa de estabilização, pois tal processo já ocorre
dentro do decantador secundário.
3.5 Lançamento de lodo gerado por ETA em ETE
Segundo Di Bernardo et al (1999), o lançamento dos lodos de ETA para
tratamento em ETE apresenta-se como uma solução alternativa economicamente
vantajosa para a disposição dos resíduos das ETA, sendo prática observada em
países da Europa e nos Estados Unidos. Para Di Bernardo e Sabogal Paz (2008b),
esta técnica pode ser uma solução especialmente viável para ETA que não possui
tratamento de resíduos.
Tal método suprime a necessidade de implantação de sistemas de
tratamento de resíduos em uma ETA, sendo demandado somente um tanque para
equalização da vazão do lodo. No geral, uma ETA de ciclo completo possui um
tanque de recepção e regularização de resíduos (TRR) equipado com agitadores,
conforme apresentado na Figura 2, para homogeneização do lodo e regulação da
vazão de encaminhamento ao sistema de tratamento de lodo ou à alternativa de
disposição final (Di Bernardo e Sabogal Paz, 2008b).
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Figura 2. Esquemas da recepção dos resíduos gerados na ETA de ciclo completo.

Floculadores

Flotadores

Filtros

Casa
Química

Água
Coagulada

Descarga dos
floculadores
(eventual)

Descarga
semicontínua
dos flotadores

Água de
lavagem
dos filtros

Limpeza dos tanques
de produtos químicos
(eventual)

Agitador
Tanque de
recepção e
regularização
dos resíduos

Vai para
tratamento

Fonte: Di Bernardo e Sabogal Paz (2008b)

Para adoção da prática é necessário que exista uma ETE propícia ao
recebimento do lodo e facilidade na transferência do lodo até a ETE. Caso essa
transferência ocorra através da rede coletora de esgotos, é necessário realizar uma
avaliação prévia do sistema e monitorá-lo, para que não ocorram obstruções
decorrentes da deposição do lodo (Di Bernardo e Sabogal Paz, 2008b). Tsutiya e
Hirata (2008) indicam que, normalmente, para velocidade mínima de 0,8 m/s na
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rede de recalque ou para lodos com concentrações de sólidos inferiores a 3% não
são observados problemas de deposição de sólidos.
Apesar de se apresentar como uma das soluções mais baratas, o
lançamento dos lodos de ETA para tratamento em ETE foi apontado como uma
transferência da responsabilidade da disposição final dos lodos para a ETE em
toda a literatura técnica consultada. Melo et al (2003) apud Di Bernardo e Sabogal
Paz (2008b) alerta ainda que os custo de operação e manutenção da ETE
intensifica-se em função do recebimento do lodo de ETA. Por outro lado, Filho e
Waelkens (2009) apud Soares (2013) salientam que a maior vantagem desta
alternativa é a concentração dos resíduos para tratamento em uma única
instalação

física,

reduzindo

consideravelmente

os

custos

operacionais

e

manutenção do tratamento como um todo.
3.5.1 Efeitos do recebimento dos lodos de ETA sobre a ETE
Para Tisutiya e Hirata (2008), o recebimento de lodo de ETA pode
inicialmente inibir o processo biológico, porém, após o choque inicial, os
microrganismos podem se adaptar ao novo meio, sendo ideal equalizar as
descargas de lodo de acordo com as vazões afluentes à ETE, para que as
concentrações dos compostos potencialmente tóxicos se mantenham constantes.
De maneira geral, para os sistemas de lodos ativados, quando o lançamento
do lodo é realizado em concentrações inferiores a faixa de 150 a 200 mg/L,
segundo Tisutiya e Hirata (2008), ou inferiores a 225 mg/L, segundo Carvalho
(1999) apud Drumond (2013), os efeitos negativos sobre a eficiência do processo
biológico não são observados. Segundo estudo desenvolvido por Sena (2003), é
possível operar, , sem danos aos sistemas de tratamento, com concentrações de
até 400 mg/L de lodo para uma ETE que não possui processo de digestão
anaeróbia e de até 60 mg/L de lodo para uma ETE que possui processo de
digestão anaeróbia (em função da atividade metanogênica).
Segundo Cornwell et al (1987) apud Asada (2007), as possíveis
interferências da adição de lodo oriundo de ETA em sistemas biológicos de
tratamento de esgotos são relacionados aos efeitos, positivos ou negativos, quanto
à toxicidade, variação nas concentrações de sólidos e de matéria orgânica e
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remoção de fósforo no efluente final. Rosário (2007) aponta ainda que tais efeitos
dependem da relação entre a massa do lodo de ETA e a vazão afluente da ETE.
Os possíveis efeitos negativos do recebimento de lodos provenientes de
ETA em sistemas de lodos ativados para tratamento de esgotos são:


Sobrecarga dos decantadores primários (Tsutiya e Hirata, 2001 apud Di
Bernardo e Sabogal Paz, 2008b);



Sobrecarga dos decantadores secundários em sistemas de tratamento que
não possuam decantadores primários (Tsutiya e Hirata, 2008);



Aumento na produção de lodo excedente (Junior, 2007; Rolan, Tsutiya e
Hirata, 2008);



Inibição do desenvolvimento dos microrganismos (Di Bernardo e Sabogal
Paz, 2008b; Scalize, 2007; Sena, 2011; Tisutiya e Hirata, 2008);



Toxicidade por metais pesados (ASCE e AWWA, 1996 apud Asada, 2007);



Aumento das concentrações de DQO total do efluente final (Asada, 2007);



Aumento das concentrações de SST do efluente final (Asada, 2007; Junior,
2007);



Alta concentração de diversas formas de metais (óxidos, hidróxidos
carbonatos) no lodo excedente da ETE, inviabilizando a sua aplicação na
agricultura (Marguti, 2007; Rosário, 2007).
Quanto aos possíveis efeitos positivos do recebimento de lodos provenientes

de ETA em ETE baseados em sistemas de lodos ativados, têm-se:
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Maior eficiência dos decantadores primários (Drumond, 2013; Galarneau e
Gehr, 1997 apud Di Bernardo e Sabogal Paz, 2008b; Marguti, 2012; Sena,
2011; Tisutiya e Hirata, 2008);



Melhora da sedimentabilidade do lodo (Asada, 2007);



Aumento da remoção de fósforo do efluente final (Chao, 2006; Cornwell et
al,1987 apud Scalize, 2003; Tsutiya e Hirata, 2008);



Controle de H2S (Di Bernardo e Sabogal Paz, 2008b; Tsutiya e Hirata,
2008).
Para

estações

de

tratamento

de

efluentes

baseadas

em

outras

configurações tecnológicas de tratamento, os possíveis efeitos do recebimento de
lodos de ETA relatados na literatura são:


Lagoas facultativas: aumento de eficiência na remoção de matéria orgânica,
possível incremento à remoção de nitrogênio amoniacal e aumento na
concentração de sólidos do lodo de fundo da lagoa, sem aumento de volume
(Angelim, 2015).



UASB: inibição da atividade metanogênica específica (AME) em função de
toxicidade pelas concentrações de alumínio (Gimenez, 2014) e aumento
considerável na geração de lodo (Gimenez, 2014; Rosário, 2007).
Em toda literatura técnica consultada não foram observados relatos de

impactos significativos sobre o tratamento de esgotos que receberam resíduos de
ETA ou que inviabilizassem a sua aplicação, desde que realizada pré-avaliação
dos sistemas existentes e sua adequação (quando couber), monitoramento
contínuo e operação apropriada. Scalize (2003) corrobora com a literatura
recomendando que, sejam quais forem as configurações de tratamento e
especificidades da ETA e da ETE, devem ser realizados estudos para viabilizar o
recebimento dos lodos no tratamento de esgotos.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa foi desenvolvida através do estudo de caso do
encaminhamento do lodo proveniente da Estação de Tratamento de Água Leste
(ETA Leste) para recebimento na Estação de Tratamento de Esgotos Municipal –
(ETE Municipal), ambas as unidades pertencentes ao sistema de abastecimento
público de água e esgotamento sanitário do Município de Mogi das Cruzes - SP.
O trabalho foi dividido em duas etapas:
 Primeira etapa: análise dos sistemas de tratamentos da ETA Leste e da ETE
Municipal, levantamento dos dados de controle operacional e de qualidade
monitorados na ETE Municipal, verificação dos materiais e modificações
necessários no laboratório para realização de análise de alumínio dissolvido,
ferro dissolvido e manganês dissolvido no efluente final, verificação e
execução das manobras e modificações necessárias para viabilizar o
encaminhamento do lodo proveniente da lavagem dos filtros e descarga dos
decantadores da ETA Leste para tratamento na ETE Municipal.
 Segunda etapa: encaminhamento do lodo da ETA Leste para a ETE
Municipal, monitoramento dos dados de controle operacional e dos
parâmetros de qualidade monitorados na ETE Municipal, incluindo as
concentrações de alumínio dissolvido, ferro dissolvido e manganês no
efluente final da ETE Municipal, buscando comparar os resultados obtidos
anteriormente e posteriormente ao recebimento do lodo da ETA na ETE.
4.1 Estação de Tratamento de Esgotos Municipal – ETE Municipal
A ETE Municipal encontra-se em operação desde 2008, tratando os
efluentes sanitários coletados pela rede pública de esgotamento sanitário do
município de Mogi das Cruzes - SP, predominantemente efluentes domésticos, e
seu efluente final é lançado no Rio Tietê, em trecho Classe 2, conforme
enquadramento estabelecido pelo Decreto Estadual nº 10.755/77, devendo atender
aos padrões de qualidade do corpo receptor estabelecidos pelo Decreto Estadual
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nº 8.468/76 concomitantemente a Resolução CONAMA nº 357/05 e aos padrões de
lançamento estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 8.468/76 concomitantemente a
Resolução CONAMA nº 430/11.
A ETE possui sistema de tratamento de esgotos por processo de lodos
ativados com aeração prolongada, composto pelos níveis de tratamento preliminar,
secundário e desinfecção, conforme representado no Fluxograma 1. A estação foi
projetada em três módulos de 115 L/s, dos quais dois módulos foram implantados
para tratamento de até 230 L/s, porém, no ano de 2016, a ETE tratou em média
apenas 119,64 L/s.
As medições das vazões do esgoto bruto afluente e do esgoto tratado
efluente são realizadas em duas calhas parshall, uma instalada na unidade
preliminar e outra instalada na entrada da unidade terciária, através de medidores
de nível ultrassônicos.
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NÍVEL PRELIMINAR

NÍVEL SECUNDÁRIO

DESINFECÇÃO

Fluxograma 1. Processo de tratamento da fase líquida da ETE Municipal.

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2014).
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4.1.1 Tratamento Preliminar
O tratamento preliminar é composto pelas unidades de remoção de sólidos
grosseiros e de remoção de areia.
A remoção de sólidos grosseiros é realizada através de gradeamento fino,
com espaçamentos de 10 mm entre barras, sendo composto por uma grade fixa
(Fotografia 1), de limpeza manual periódica, e por duas grades mecanizadas
(Fotografia 2), de limpeza contínua e automática através do equipamento de rosca
transportadora.
Fotografia 1. Grade fixa de operação manual.

n

Fonte: Fotografado pela autora.
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Fotografia 2. Grade mecanizada de limpeza contínua e
automática (à esquerda) e rosca transportadora da caixa
de areia (à direita).

a

Fonte: Fotografado pela autora.

A remoção de areia é realizada através de duas caixas de areia planas, de
fluxo horizontal e formato prismático de base quadrada, onde os raspadores de
fundo removem a areia do fundo das caixas e a direcionam para as roscas
transportadoras (Fotografia 2), que encaminham a areia para o armazenamento em
caçambas.
No ano de 2016, foram removidos 81,95 ton de areia e 17,45 ton de material
sólido gradeado do efluente bruto.
4.1.2 Tratamento Secundário
O tratamento secundário é composto por dois tanques de aeração, o TA-A e
o TA-B, dois decantadores secundários e uma elevatória para recirculação e/ou
descarte de excesso de lodo.
Cada tanque de aeração (Fotografia 3) com dimensões de 26 m de largura,
72 m de comprimento e 5,5 m de altura, comporta até 10.296 m³ de efluente. A
aeração é realizada através de 1.874 difusores alimentados por um soprador
principal. O tempo de detenção hidráulica de cada um dos tanques de aeração é de
24 horas e 25 dias de detenção celular. (AQUAMEC, 2008).
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Fotografia 3. Tanque de aeração B – TA-B.

Fonte: Fotografado pela autora.

Cada decantador (Fotografia 4) possui um raspador de fundo de tração
periférica que direciona o lodo sedimentado ao centro cônico do tanque e remove a
escuma flotada ao coletor de escuma (TAKAHASHI, 2006). Cada decantador
possui capacidade de armazenamento de 2.566 m³, com tempo de detenção
hidráulica de 6,2 horas e taxa de aplicação superficial de 11,7 m³/m².dia,
considerando a vazão de projeto de 230 L/s (AQUAMEC, 2008).
Fotografia 4. Decantador secundário.

1

Fonte: Fotografado pela autora.
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O lodo biológico sedimentado no centro cônico dos decantadores é removido
para a elevatória de recirculação e descarte de excesso de lodo. A maior parte do
lodo é recirculado no processo, sendo reinserido na saída do tratamento preliminar
(Fotografia 5), com adição do alcalinizante Hidróxido de Cálcio e Magnésio, e uma
pequena parte do lodo é enviada ao sistema de adensamento e desidratação do
lodo, para disposição final (AQUAMEC, 2008). O controle do LR é realizado através
do monitoramento da idade do lodo.

Fotografia 5. Entrada da recirculação do lodo
excedente na saída do tratamento preliminar.

1

Fonte: Fotografado pela autora.

4.1.3 Desinfecção
O processo de desinfecção é composto pelo tanque de contato (Fotografia
6), com capacidade para até 1.562 m³ e tempo de detenção hidráulica de 30
minutos, e consiste na desinfecção do efluente final através da adição de
hipoclorito de sódio. (AQUAMEC, 2008).
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Fotografia 6. Tanque de contato.

1

Fonte: Fotografado pela autora.

4.1.4 Efluente final
Segundo dados do controle operacional da ETE Municipal,
aproximadamente 0,5% do efluente final produzido pela estação foi utilizado como
água de reúso em 2016, sendo fornecida por meio de caminhão pipa de água não
potável, e o efluente final remanescente é lançado diretamente no Rio Tietê
(Fotografia 7), atendendo-se aos padrões de lançamento exigidos na legislação
ambiental.
Fotografia 7. Ponto de lançamento do efluente final no
Rio Tietê.

Fonte: Fotografado pela autora.
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4.1.5 Tratamento do lodo excedente
O sistema de tratamento do lodo excedente é composto pelas etapas de
acondicionamento, adensamento, deságue e disposição final do excedente de lodo
biológico

removido

do

tratamento

secundário,

conforme

apresentado

no

Fluxograma 2.
A fase sólida excedente dos decantadores secundários é acondicionada em
um tanque de lodo decantado, com capacidade de 200 m³, onde ocorre a remoção
do líquido excedente, através de drenos (AQUAMEC, 2008).

Fluxograma 2. Processo de tratamento da fase sólida da ETE Municipal.

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2014).

O lodo decantado, já sem o líquido excedente, é enviado à mesa
adensadora (Fotografia 8), onde ocorre a dosagem de polímero catiônico e segue
para o sistema de centrifugação (Fotografia 9), com nova dosagem de polímero
catiônico. O lodo desaguado é acondicionado em duas caçambas, com volume útil
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de 4,5 m³ cada, aguardando a retirada por caminhões (Fotografia 10) para
transporte até a disposição final em aterro sanitário.

Fotografia 8. Mesa adensadora de lodo excedente.

Fonte: Fotografado pela autora.

Fotografia 9. Centrífuga de desisdratação de lodo.

Fonte: Fotografado pela autora.
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Fotografia 10. Retirada de lodo para disposição final.

Fonte:
Fotografado
pela autora.

De acordo com os dados operacionais da ETE Municipal, em 2016, o
tratamento do lodo excedente produziu 1.249 toneladas de lodo desaguado com
concentração média de sólidos totais (ST) de 18,4 %, sendo 58,3 % sólidos voláteis
totais (SV), tratando aproximadamente 3,7 milhões de m³ de esgotos.
4.2 Estação de Tratamento de Água Leste – ETA Leste
Em funcionamento desde 2008, a ETA Leste está localizada no município de
Mogi das Cruzes - SP. A água bruta tratada na ETA é captada diretamente no Rio
Tietê (Fotografia 11), a montante do lançamento de efluentes da ETE Municipal,
em trecho classe 2, conforme enquadramento estabelecido pelo Decreto Estadual
nº 10.755/77, na região da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - UGRHI 06.
A qualidade do manancial apresenta variação em função da sazonalidade,
com problemas relacionados especialmente às altas concentrações de ferro e
manganês, sobretudo no período de chuvas.
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Fotografia 11. Captação direta de água bruta no Rio
Tietê.

Fonte: Fotografado pela autora.

A ETA possui sistema de tratamento de água de ciclo completo, constituída
pelos processos de oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração rápida,
desinfecção, fluoretação e alcalinização. A Tabela 6 apresenta os produtos
químicos utilizados no tratamento da ETA Leste.
Tabela 6. Produtos químicos utilizados no tratamento da ETA Leste.
Processo

Produto Químico

Oxidação

Hipoclorito de sódio

Coagulação e Floculação

Sulfato de alumínio (até o dia 13/06/2016)
Policloreto de alumínio – PAC (após o dia 13/06/2016)
Polímero não iônico

Desinfecção

Gás cloro

Fluoretação

Ácido Fluossilícico

Alcalinização

Hidróxido de cálcio

Fonte: Elaborado pela autora.

A estação foi projetada em dois módulos de 250 L/s, dos quais apenas um
encontra-se implantado, e, em 2016, a ETA tratou em média 123,89 L/s. A
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Fotografia 12 apresenta uma vista panorâmica da plataforma de produção da ETA
Leste.

Fotografia 12. Vista da plataforma de produção da ETA
Leste: (a) floculador, (b) decantadores de alta taxa, (c)
filtros convencionais e (d) canal de drenagem de
resíduos para o TRR.

(b)

(d)

(c)

(a)

Fonte: Fotografado pela autora.

A geração de lodo ocorre essencialmente nas unidades de decantação e
filtração, compostas por dois decantadores de alta taxa e fluxo ascendente e quatro
filtros convencionais de tripla camada (antracito, areia e cascalho), com taxa de
aplicação superficial de aproximadamente 130 m³/m².dia e taxa média de filtração
de 210 m³/m².dia, respectivamente, considerando a vazão nominal de tratamento
de 250 L/s.
O lodo acumulado nos decantadores é retirado através da abertura de
válvulas de descarga rápida, num total de 8 válvulas, com capacidade de 25 L/s
cada, por um período médio de 1 a 4 minutos, em função das condições
operacionais dos decantadores. A lavagem dos filtros é realizada através da
injeção de ar insuflado seguida da retrolavagem com água, gerando um volume
estimado de 90 m³ de lodo por filtro lavado
Todos os resíduos gerados pelo tratamento são encaminhados através de
uma canaleta para um TRR - tanque de recepção e regularização de resíduos
(Fotografias 13 e 14)., com volume útil de 320 m³ e dimensões de 2,00 m de altura
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útil, 8,00 m de largura e 20,00 m de comprimento, onde ocorre a sua
homogeneização
Fotografia 13. Vista de parte do sistema
de tratamento de resíduos da ETA Leste:
(a) tanque de recepção e regularização
dos resíduos e (b) adensador de
resíduos.

através da ação de
dois agitadores.

(b)

(a)

Fonte:
Fotografado
pela autora.

Fotografia 14. Entrada de resíduos provenientes da
lavagens dos filtros e descarga dos decantadores no
tanque de recepção e regularização dos resíduos.

Fonte:
Fotografado
pela autora.
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Quando o TRR atinge o seu volume útil, automaticamente, o sistema de
bombeamento é ligado, com capacidade máxima para o recalque de 25 L/s,
encaminhando o lodo homogeneizado para o sistema de tratamento de resíduos
existente na ETA Leste (Fotografia 13).
O sistema de tratamento de resíduos consiste nos processos de
adensamento e desague, com adição de polímero aniônico em ambos processos.
O excedente de água do adensamento e do deságue retorna para o início do
tratamento de água. O deságue é realizado, no geral, de dois a três dias por
semana, e o lodo desaguado é acondicionado em duas caçambas com volume útil
de 4,5 m³ cada, aguardando a retirada por caminhões para transporte até a
disposição final em aterro sanitário.
De acordo com os dados operacionais da ETA Leste, em 2016, o tratamento
de lodo produziu 571 toneladas de lodo desaguado com concentração estimada de
ST de aproximadamente 20%, para uma produção de 3,9 milhões de m³ de água
tratada, produzindo aproximadamente 29 g/m³ de lodo (base seca), dentro da faixa
esperada de 10 a 60 g/m³, conforme estudo de Januário e Filho (2007).
4.2.1 Características do lodo gerado na ETA Leste
Para verificação das características do lodo gerado na ETA Leste, foram
realizadas

coletas

de

amostras

simples

de

lodo

bruto

no

tanque

de

homogeneização, sempre com os agitadores acionados, de maneira a coletar um
lodo homogêneo, utilizando-se, para a coleta, de corda e balde coletor, com
análises dos parâmetros elencados na Tabela 7, realizados no laboratório da ETE
Municipal e utilizando-se como referência os métodos analíticos descritos no
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21ª Ed (2005). As
análises de ferro dissolvido, alumínio dissolvido e manganês dissolvido, foram
realizadas no líquido sobrenadante do lodo bruto, após 30 minutos de
sedimentação em uma proveta graduada de 1 litro.
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Tabela 7. Parâmetros de controle operacional monitorados no laboratório da ETE
Municipal, com adição de parâmetros a serem monitorados para o estudo.
Frequência da análise

Parâmetro

Amostra analisada

SS
SST
Semanal

Lodo bruto da ETA Leste
SSV
SSF

Fonte: Elaborado pela autora.

Em dezembro de 2016, foi realizada a primeira coleta de lodo, em data
próxima ao teste de encaminhamento do lodo para a rede coletora de esgotos,
porém, em vista de problemas identificados na operação e adiamento do start do
sistema, não foram coletadas novas amostras. Em abril de 2017, com o início do
encaminhamento do lodo para a ETE, as coletas de amostras foram iniciadas
novamente.
A previsão de geração máxima diária de lodo bruto, considerando a
qualidade da água bruta usualmente recebida na ETA, é de cerca 600 m³,
prevendo a realização de 06 lavagens de filtros, e a descarga dos 02 decantadores.
4.3 Encaminhamento do lodo da ETA Leste para a ETE Municipal
Para viabilizar o encaminhamento do lodo da ETA Leste para a ETE
Municipal, foi realizada a interligação da tubulação do sistema de bombeamento de
lodo homogeneizado do TRR (Fotografia 15) para o último poço de visita (PV)
antes da entrada de esgotos da Estação Elevatória de Esgotos 04 (EEE04)
(Fotografia 16), pertencente à rede coletora de esgotos do município. Todo o
material utilizado para a interligação possui diâmetro de 4”, as tubulações e
conexões são de material PVC/PBA marrom e os registros de ferro galvanizado.
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Fotografia 15. Tubulação de recalque de lodo
homogeneizado do TRR para o processo de
adensamento.

Fonte:
Fotografado
pela autora.

Fotografia 16. PV existente antes da entrada de esgoto
bruto na EEE04 (em destaque) e fachada da EEE04.

Fonte:
Fotografado
pela autora.
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A interligação foi realizada de maneira a não inviabilizar o encaminhamento
do lodo para o sistema de tratamento de resíduos da ETA Leste, sendo instalado
uma conexão TEE a jusante das bombas de recalque de lodo homogeneizado, com
dois registros de gaveta com volante, possibilitando o encaminhamento do lodo
homogeneizado para o sistema de tratamento de resíduos da ETA Leste ou para a
EEE04 (Fotografia 17). A tubulação de recalque foi instalada exposta na área
interna da ETA Leste (Fotografia 18 e 19), e enterrada em seu caminhamento
externo à ETA (Fotografia 20). Dentro do PV da EEE04 foi instalado um tubo de
queda (Fotografia 21) para o lançamento do lodo oriundo da ETA.

Fotografia 17. Tubulação de recalque de lodo
homogeneizado do TRR para o processo de
adensamento, com adaptação para alternativa
de encaminhamento para a EEE04.

Fonte:
Fotografado
pela autora.
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Fotografia 18. Tubulação de recalque de lodo instalada
na área interna da ETA Leste.

Fonte: Fotografado pela autora.

Fotografia 19. Tubulação de recalque de lodo instalada
na área interna da ETA Leste.

Fonte:
Fotografado
pela autora.
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Fotografia 20. Tubulação de recalque de lodo instalada
na rua.

Fonte: Fotografado pela autora.

Fotografia 21. Tubo de caída instalado no PV da
EEE04.

Fonte:
Fotografad
o
pela
autora.

O traçado da linha de recalque instalada entre a tubulação do sistema de
bombeamento de lodo homogeneizado do TRR e o PV da EEE04 é demonstrado
na Figura 3.
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Figura 3. Croqui sem escala do traçado da linha de recalque da tubulação do sistema
de bombeamento de lodo homogeneizado do TRR para o PV da EEE04.
Legenda:
tanque de
recepção e
regularização
dos resíduos

Tubulação exposta
Tubulação enterrada
Reservatório de
água tratada

EEE04
Área interna da ETA Leste

PV

Rua

Fonte: Elaborado pela autora

P

V

Foram realizados testes no sistema em dezembro de 2016, com início do
encaminhamento do lodo do TRR para a EEE04 no dia 08/04/2017.
4.3.1 Estação Elevatória de Esgoto 04 – EEE04 e Estação Elevatória de
Esgoto 06 – EEE06
Os sistemas de bombeamento existentes na EEE04 e na EEE06 possuem
capacidade para recalcar 30,64 L/s e 125,00 L/s, respectivamente. Ambos são
equipados com cesto para remoção de sólidos grosseiros no poço de entrada de
esgotos (Fotografia 22). A EEE06 é dimensionada para comportar a vazão máxima
de bombeamento da EEE04 junto ao recebimento das demais contribuições da
rede coletora e outras EEE que compõem o sistema de esgotamento. O poço de
entrada da EEE04 possui volume útil de 9,76 m³, com dimensões de 6,15 m de
altura, 0,83 m de largura e 2,25 m de comprimento.
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Fotografia 22. Poço de entrada de esgotos da EEE04,
equipado com cesto para remoção de sólidos grosseiros.

Fonte:
Fotografad
o
pela
autora.

A EEE04 recebe esgoto da rede coletora e de outras EEE e o recalca para a
EEE06. A EEE06 recebe o esgoto da EEE04, as contribuições da rede coletora e
de outras EEE e realiza o recalque para a ETE Municipal, conforme Fluxograma 3.

Fluxograma 3. Encaminhamento dos esgotos da rede coletora para a ETE Municipal.

Fonte: Elaborado pela autora.

ETE Municipal

Caminhões limpa
fossa e EEEs

esgotos e EEEs

EEE06

Rede coletora de

Rede coletora de
esgotos e EEEs

EEE04
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4.3.2 Regime de encaminhamento do lodo
Em dezembro de 2016 foram realizados testes para o encaminhamento do
lodo para a ETE nos horários de mínima noturna da rede coletora de esgotos, da 1
h às 5 h, período aproximado necessário para esvaziar o TRR, com o sistema de
bombeamento funcionando a plena capacidade (25 L/s).
Após ligar o sistema de bombeamento do TRR para a EEE04, foi monitorado
o nível do TRR, para estimativa da vazão de lodo recalcado do TRR (QTRR), e o
nível do poço de entrada da EEE04, para estimativa da vazão total afluente à
EEE04 (QEEE04), da vazão de esgoto bruto afluente à EEE04 (QEsgoto) e do tempo
estimado para extravasão do poço de visita da EEE04 (Text - considerando a
QEEE04).
Após os testes iniciais, verificou-se a possibilidade de ocorrência de
extravasamento do poço de entrada de esgotos da EEE04 para as vazões de
trabalho planejadas, mesmo durante o período onde o sistema opera com as
vazões mínimas noturnas.
Como alternativa, optou-se pela redução da vazão de encaminhamento do
lodo usando-se como artifício o fechamento parcial do registro de gaveta instalado
na tubulação de recalque do TRR para a EEE04. Para abertura total do registro,
são necessárias 18 voltas e apenas 4 foram abertas para passagem do lodo. Em
testes realizados com base no monitoramento do nível do TRR, foi estimada uma
vazão de 4,5 L/s de lodo recalcado após a realização dessa manobra.
O encaminhamento do lodo do TRR para a EEE04 foi iniciado no dia
08/04/2017, e, considerando o fechamento parcial do registro, passou a ser
automático, sendo acionado em função do nível do TRR. Para aferição dos
volumes de lodo encaminhados para a ETE, optou-se por considerar o
monitoramento operacional da ETA Leste, computando o número de lavagens de
filtros e monitorando a duração das descargas dos decantadores. A lavagem de
cada filtro gera aproximadamente 90 m³ de lodo e a descarga dos decantadores
gera 25 L/s de lodo para cada válvula de descarga acionada, num total de 8
válvulas para cada decantador.
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4.4 Controle de qualidade e operacional da ETE e parâmetros monitorados no
estudo
O controle de qualidade do efluente final da ETE Municipal é realizado
através de monitoramento bimestral dos parâmetros com padrões estabelecidos
para

lançamento

de

efluentes

na

Resolução

CONAMA

nº

430/11,

concomitantemente ao Decreto Estadual nº 8468/76, com análises realizadas em
laboratório terceirizado, e o controle operacional do tratamento é realizado pelo
monitoramento dos parâmetros enumerados na Tabela 8, com análises realizadas
no laboratório da ETE Municipal.
Tabela 8. Parâmetros de controle operacional monitorados no laboratório da ETE
Municipal.
Frequência da análise

Diário

Parâmetro

Amostra analisada

Cloro

TC e EF

pH

EB, LR, TA-A, TA-B e EF

SS

EB, TA-A e TA-B

SST

EB, LR, TA-A e TA-B

SSV

EB, LR, TA-A e TA-B

SSF

EB, LR, TA-A e TA-B

Turbidez

EF

DBO5,20

EB e EF

DQO

EB e EF

Teor (%) SV

Lodo desaguado da ETE Municipal

Teor (%) ST

Lodo desaguado da ETE Municipal

Semanal

Legenda: EB – Esgoto bruto; EF – Efluente final; LR – Lodo de retorno; TA-A – Tanque de aeração
A; TA-B – Tanque de Aeração B; TC –Tanque de contato.

Fonte: Elaborado pela autora.

Para este estudo, além dos parâmetros já monitorados rotineiramente no
laboratório da ETE Municipal e em laboratório terceirizado para o controle
operacional e de qualidade do tratamento, foram incluídas à rotina do laboratório da
ETE Municipal análises de ferro dissolvido, alumínio dissolvido e manganês
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dissolvido no efluente final, considerando as limitações dos equipamentos e
reagentes químicos disponíveis, conforme a Tabela 9.
Tabela 9. Parâmetros de controle operacional monitorados no laboratório da ETE
Municipal, com adição de parâmetros a serem monitorados para o estudo.
Frequência da análise

Diário

Parâmetro

Amostra analisada

Alumínio dissolvido

EF, Lodo bruto da ETA Leste*

Ferro dissolvido

EF, Lodo bruto da ETA Leste*

Manganês dissolvido

EF, Lodo bruto da ETA Leste*

SS

EB, TA-A e TA-B

SST

EB, LR, TA-A e TA-B

SSV

EB, LR, TA-A e TA-B

SSF

EB, LR, TA-A e TA-B

DBO5,20

EB e EF

DQO

EB e EF

Teor (%) SV

Lodo desaguado da ETE Municipal

Teor (%) ST

Lodo desaguado da ETE Municipal

Semanal

* As análises de alumínio dissolvido, ferro dissolvido e manganês foram realizadas no líquido
sobrenadante do lodo bruto, após 30 minutos de sedimentação em uma proveta graduada de 1 litro.
Legenda: EB – Esgoto bruto; EF – Efluente final; LR – Lodo de retorno; TA-A – Tanque de aeração
A; TA-B – Tanque de Aeração B; TC – Tanque de contato.

Fonte: Elaborado pela autora.

Os dados monitorados foram utilizados para a análise dos efeitos do
recebimento do lodo da ETA no sistema de tratamento da ETE, através da
comparação dos resultados obtidos antes e após o recebimento do lodo da ETA e
monitoramento da qualidade do efluente final em atendimento à legislação
ambiental. As análises no lodo da ETA Leste tiveram por objetivo verificar os
percentuais de sólidos e concentrações de metais residuais do tratamento de água.
Dentre as informações contempladas nos relatórios de controle operacional
da ETE, também foram utilizados os dados das vazões afluente e efluente do
tratamento, da massa de lodo desaguado (com teor de sólidos médio de 18,8%
para o período de 01/01/2016 a 31/10/2017) encaminhado para disposição final em
aterro sanitário e da quantidade de produtos químicos utilizados no tratamento.
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4.4.1 Métodos analíticos
As análises no lodo da ETA Leste e nas unidades de tratamento da ETE
Municipal foram realizadas pelo corpo técnico do laboratório de controle de
qualidade da ETE Municipal, utilizando-se como referência os métodos analíticos
descritos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21ª
Ed (2005).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
São

apresentados

os

resultados

obtidos

para

a

verificação

das

características dos resíduos gerados pela ETA Leste, para as adequações e
regime de encaminhamento dos resíduos para a ETE Municipal e para o período
de operação do sistema da ETE Municipal antes do recebimento do lodo da ETA
Leste e após o recebimento de lodo. Considerando os impactos da sazonalidade
sobre as características do esgoto bruto e, consequentemente, sobre os sistemas
de tratamento de esgotos, a comparação dos resultados será realizada
especialmente entre o período monitorado de recebimento de lodo da ETA Leste,
de 01/05/2017 a 31/10/2017, e ao período sazonal equivalente no ano anterior, de
01/05/2016 a 31/10/2016. A análise e comparação entre os resultados do período
anterior e posterior ao recebimento do lodo da ETA Leste na ETE Municipal se dará
pela aplicação do teste t de Studant com nível de confiança de 95%.
Durante o período do experimento ocorreram eventos adversos que
ocasionaram possíveis interferências e influenciaram os resultados obtidos. Dentre
tais eventos adversos, cabe aqui relatar: 1) no início do período de monitoramento
do estudo, o tanque de aeração B (TA-B) não estava funcionando e foi reativado
definitivamente no mês de dezembro de 2016; 2) ocorreram problemas
operacionais diversos, relatados no boletim operacional da ETE Municipal, de
maneira que não houve retirada de lodo do sistema nos períodos de 23/03/2017 a
05/04/2017 (não houve recirculação ou retirada de lodo excedente, gerando
acúmulo de lodo no decantador secundário), 23/06/2017 a 01/08/2017 (não houve
retirada do lodo excedente, todo o lodo foi recirculado, gerando sobrecarga de
sólidos nos tanques de aeração) e 18/10/2017 a 31/10/2017 (não houve retirada de
lodo excedente, todo o lodo foi recirculado, gerando sobrecarga de sólidos nos
tanques de aeração). Os problemas operacionais observados não serão aqui
discriminados, contudo, não possuem nenhuma relação com o recebimento do lodo
da ETA, sendo ligados aos contratos com prestadoras de serviços, fornecedores de
produtos químicos e manutenção dos equipamentos. A ocorrência de eventos
adversos é uma realidade em sistemas em escala real e deve ser enfrentada pela
equipe operacional. Tais eventos adversos reforçam a importância do presente
trabalho já que a situação ocorrida reflete a realidade enfrentada na operação
cotidiana de um sistema de saneamento.
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5.1 Características dos resíduos gerados pela ETA Leste
Inicialmente, seriam realizadas coletas semanais de amostras simples de
lodo no TRR da ETA Leste a partir do início da operação do sistema de
encaminhamento do lodo da ETA para a ETE. A primeira coleta foi realizada em
dezembro de 2016, e imediatamente descontinuada, em virtude do teste realizado
no sistema, descrito no item 5.2, já que o funcionamento do sistema de
encaminhamento de lodo foi interrompido para ajustes.
O encaminhamento do lodo para a ETE entrou em operação definitiva em
08/04/2017 e as coletas foram reiniciadas em 25/04/2017, com objetivo de
monitorar características do lodo gerado pelo tratamento de água no período de
maio a outubro de 2017, contudo, devido às implicações relacionadas ao
fornecimento do material necessário para a execução de parte das análises, não foi
possível manter a frequência inicialmente planejada para a coleta de amostras. A
frequência de amostragem foi semanal no mês de maio, mensal nos meses de
junho e julho, e quinzenal nos meses de agosto e novembro. Não foram realizadas
coletas em outubro.
Os dados obtidos a partir das análises do lodo bruto proveniente do tanque
de homogeneização da ETA Leste são apresentados na Tabela 10.
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Tabela 10. Resultados das análises realizadas em amostras simples de lodo bruto
coletadas no TRR da ETA Leste.
Análises no lodo bruto
Data

Análises no líquido sobrenadante
do lodo bruto
Fe
Al
Mn
dissolvido
dissolvido
(mg/L)
(mg/L)
(mg/L)

SST
(mg/L)

SSV
(mg/L)

SSF
(mg/L)

SS
(mL/L)

08/12/2016

2.300

1700

600

810

0,32

0,971

0,324

25/04/2017

650

417

233

200

0,99

0,241

0,297

04/05/2017

1.183

717

466

550

0,61

0,162

0,237

11/05/2017

167

144

23

45

0,46

0,051

0,216

18/05/2017

300

240

60

150

1,87

0,059

0,962

30/06/2017

40

28

12

58

1,48

0,035

0,766

07/07/2017

400

310

130

200

0,61

0,042

0,266

16/08/2017

280

240

40

150

0,99

0,093

0,641

31/08/2017

300

100

200

40

1,28

0,061

0,913

12/09/2017

220

100

120

60

0,55

0,030

0,680

28/09/2017

160

60

100

120

0,51

0,104

0,254

Nota: Não foram coletadas informações relacionadas aos eventos climáticos dos dias em
que ocorreram as coletas.
Fonte: Elaborado pela autora.

Os resultados apresentados exibem grande variação, porém, do ponto de
vista das concentrações de SST, diferentemente do observado no estudo de Di
Bernardo et al (2012) (SSF > 70% de SST), observa-se que o lodo bruto da ETA
Leste não apresenta predominância das concentrações de SSF, indicando a
presença de concentrações significativas de SSV, como é possível observar no
Gráfico 3.

Gráfico 3. Resultados dos percentuais de sólidos suspensos (SSF e SSV) do lodo
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bruto proveniente do TRR da ETA Leste, obtidos em análises realizadas em amostras
simples de lodo bruto.

SSF

11ª coleta 28/09/17

10ª coleta 12/09/17

9ª coleta 31/08/17

8ª coleta 16/08/17

7ª coleta 07/07/17

6ª coleta 30/06/17

5ª coleta 18/05/17

4ª coleta 11/05/17

3ª coleta 04/05/17

2ª coleta 25/04/17

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1ª coleta 08/12/16

(%)

Percentual de SST e SSF no lodo da ETA Leste

SSV

Fonte: Elaborado pela autora.

Não foi possível verificar a causa da discrepância entre os resultados obtidos
e os resultados esperados conforme a literatura técnica consultada. Não ocorreram
eventos adversos no tratamento, tais como vazamentos, limpeza de unidade, ou
interrupção de funcionamento de unidade, dentre outros, que justifiquem a
alteração de todas as amostras. Durante o período monitorado, houve a alteração
do coagulante aplicado no tratamento, substituindo-se o sulfato de alumínio pelo
policloreto de alumínio, contudo, o novo coagulante possui as mesmas
características do anterior, com a tendência de atribuir características inorgânicas
ao lodo.
Ainda, de acordo com a literatura técnica consultada, a qualidade do
manancial tem influência direta sobre as características dos resíduos do tratamento
de água, sendo o Rio Tietê o manancial de captação de água que abastece a ETA
Leste. Não foi possível acessar o histórico detalhado de monitoramento da
qualidade do manancial, para uma investigação mais profunda dos resultados,
contudo, é de conhecimento que existe grande variabilidade dos seus padrões de
qualidade, especialmente em função da sazonalidade, apresentando problemas de
qualidade relacionados às altas concentrações de ferro e manganês, sobretudo nos
períodos de chuva.
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5.2 Encaminhamento do lodo da ETA Leste para ETE Municipal
Para o encaminhamento do lodo da ETA Leste para a ETE Municipal, em
dezembro de 2016 foram realizados testes para verificar a capacidade suporte da
EEE04, e, após ajustes, o sistema entrou em operação no dia 08/04/2017.
A Tabela 11 apresenta os dados de vazão obtidos no teste de
encaminhamento do lodo do TRR para a EEE04, realizado em dezembro de 2016.
Tabela 11. Dados obtidos em testes realizados para o encaminhamento do lodo do
TRR para a EEE04 em horário de mínima noturna da rede coletora de esgotos.
Horário de
acionamento da
bomba do TRR

Data

QTRR
Vazão
estimada de
lodo
recalcado do
TRR (L/s)

QEsgoto
Vazão
estimada de
esgoto
afluente na
EEE04 (L/s)

QEEE04
Vazão total
estimada
afluente na
EEE04 (L/s)

TExt
Tempo
estimado para
extravasão do
poço da
EEE04¹
(hh:mm)

Ligada

Desligada

15/12/16

01h22min

05h09min

20,32

10,92

31,24

04:34

16/12/16

01h38min

04h12min

21,13

10,52

31,65

02:43

17/12/16

01h15min

02h20min

19,69

13,04

32,73

01:48

Fonte: Elaborado pela autora.
¹ Tempo estimado para extravasão do poço de visita da EEE04, considerando as vazões
de esgoto afluente à EEE04 e a vazão de lodo do TRR bombeado para a EEE04.

Considerando que a EEE04 possui capacidade máxima de recalque de
30,65 L/s, verificou-se não ser possível operar com a capacidade máxima de
bombeamento do TRR, mediante o risco de extravasão do poço de visita da
elevatória,

e,

conforme

informado

nos

procedimentos

metodológicos,

o

encaminhamento do lodo à elevatória foi realizado mediante o fechamento parcial
do registro da tubulação de recalque de lodo.
Após ajustes do sistema, visto operação com fechamento parcial do
registro, o lodo do TRR passou a ser enviado para a EEE04 no dia 08/04/2017.
Embora tenham sido realizados testes para verificação da vazão, com obtenção de
valores de aproximadamente 4,5 L/s, optou-se por estimar o volume de lodo
recalcado com base no monitoramento dos relatórios de controle operacional da
ETA Leste, computando-se a quantidade de lavagens de filtros (90 m³/cada) e o
tempo de descarga dos decantadores (25 L/s por válvula aberta, num total de 8
válvulas por decantador).
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O Gráfico 4 apresenta o volume estimado de lodo encaminhado diariamente
para o sistema de esgotamento sanitário.
Gráfico 4. Volume de lodo recalcado do TRR para encaminhamento para a ETE
Municipal de 01/05/2017 à 31/10/2017.

Volume de lodo produzido na ETA Leste
de 01/05/2017 à 31/10/2017
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04/09/17

21/08/17

07/08/17

24/07/17

10/07/17

26/06/17

12/06/17

29/05/17

15/05/17

01/05/17

0

Lodo bruto gerado na ETA Leste

Fonte: Elaborado pela autora.
No

período

de

01/05/2017

a

31/10/2017,

foram

encaminhados

aproximadamente 72.075 m³ de lodo bruto da ETA para tratamento na ETE
Municipal, representando cerca de 4,23% do volume afluente da ETE Municipal no
mesmo período (aproximadamente 1.703.314 m³).

5.3 Monitoramento do lodo excedente gerado na ETE
Para o monitoramento do lodo excedente, buscou-se estabelecer as
relações entre a massa de lodo em base seca, considerando o lodo desaguado
com teor médio de sólidos totais de 18,8% (média do período de 01/01/2016 a
31/10/2017); o volume de esgoto afluente e as concentrações de sólidos nos
tanques de aeração; comparando-se os resultados obtidos em período anterior e
posterior ao recebimento do lodo.
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Os dados da massa de lodo excedente em base seca e volume de esgoto
bruto afluente recebido mensalmente pelo sistema de tratamento da ETE Municipal
no período de 01/01/16 a 31/10/17 são apresentados na Tabela 12.
Tabela 12. Dados da massa de lodo excedente em base seca encaminhado para
destinação em aterro sanitário e o volume de esgoto tratado da ETE Municipal.
2016
Mês

2017

jan

Quantidade de lodo
em base seca (ton)
17,40

Volume de esgoto
tratado (m³)
386.979

Quantidade de lodo em
base seca (ton)
24,02

Volume de esgoto
tratado (m³)
435.982

fev

16,22

366.843

20,04

344.475

mar

19,30

531.161

18,27

329.536

abr

20,43

241.588

22,74

309.670

mai

26,27

291.706

36,49

346.614

jun

35,09

407.824

25,04

307.066

jul

18,65

247.949

0

273.851

ago

29,95

244.929

31,17

237.499

set

5,62

254.999

22,85

243.244

out

7,77

258.892

6,86

295.040

nov

16,39

263.919

NM

NM

dez

21,91

270.156

NM

NM

Total

234,99

3.766.945

207,49

3.122.977

Fonte: Elaborado pela autora.
Legenda: NM = não medido.

O Gráficos 5 apresenta a relação entre os valores mensais de massa de
lodo excedente em base seca e de volume de esgoto bruto afluente da ETE
Municipal, conforme os dados da Tabela 12.

Gráfico 5. Valores mensais de massa de lodo em base seca em função do volume
afluente de esgoto bruto da ETE Municipal no período de 01/01/16 a 31/10/17,
observando-se a data de início do recebimento do lodo da ETA Leste.
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(ton de lodo em base seca/mês)

Massa de lodo em base seca x Volume afluente de esgoto bruto
mensalmente no período de janeiro de 2016 a outubro de 2017
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Fonte: Elaborado pela autora.

Observando a Tabela 12 e o Gráfico 5, é possível verificar que não existe
uma relação intrínseca entre o volume de esgoto afluente e a massa de lodo em
base seca produzida, o que pode ser atribuído à variabilidade das concentrações
de

matéria

orgânica

no

esgoto

bruto.

Maiores

vazões

não

implicam

necessariamente em maior carga de matéria orgânica no esgoto bruto afluente,
mas podem ser ocasionadas pela incidência de infiltrações de águas pluviais na
rede coletora de esgotos, que resulta na diluição do esgoto bruto. Os Gráficos 6 e 7
apresentam a relação entre as concentrações de DBO5,20 do esgoto bruto e o
volume afluente da ETE Municipal, sendo possível verificar que as menores
concentrações de DBO5,20 ocorreram nos meses de maiores volumes de esgoto
bruto afluente.
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Gráfico 6. Concentrações médias mensais de DBO5,20 no esgoto bruto em função do
volume de esgoto bruto afluente na ETE Municipal no período de 01/01/16 a 31/10/17.

(Concentração média de DBO5,20/mês)

Volume afluente de esgoto bruto x Concentrações médias de DBO5,20
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Fonte: Elaborado pela autora.

Gráfico 7. Concentrações médias mensais de DBO5,20 no esgoto bruto e volume de
esgoto bruto afluente na ETE Municipal no período de 01/01/16 a 31/10/17

Concentrações de DBO5,20 do esgoto bruto e volume de esgoto bruto
afluente na ETE Municipal no período de 01/01/16 a 31/10/17.
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Fonte: Elaborado pela autora.
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O Gráfico 8 apresenta um comparativo entre os valores mensais de massa
de lodo em base seca e de volume de esgoto afluente da ETE Municipal em
período anterior e posterior ao recebimento do lodo da ETA Leste. Os volumes de
esgoto bruto afluente são apresentados com o intuito de demonstrar que, entre os
dois períodos, não houve alteração significativa no regime de recebimento de
esgoto afluente à ETE Municipal.

Gráfico 8. Massa de lodo excedente em base seca e volume afluente de esgoto bruto
da ETE Municipal, comparando o período de 01/05/16 a 31/10/16, sem a adição de
lodo de ETA, com o período de 01/05/17 a 31/10/17, com a adição do lodo de ETA

Comparativo entre os valores mensais de massa de lodo excedente
em base seca e volume afluente de esgoto bruto no período de
01/05/16 a 31/10/16 e de 01/05/17 a 31/10/17
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Volume de esgoto afluente após o recebimento do lodo da ETA

Fonte: Elaborado pela autora.

Analisando o Gráfico 8, não é possível verificar a tendência de aumento na
produção de lodo excedente em virtude do recebimento do lodo de ETA, como
apontado na revisão bibliográfica pelos estudos de Junior (2007) e Rolan, Tsutiya e
Hirata (2008), contudo, tal discrepância entre resultados e literatura pode ser
justificada pelas alterações e problemas operacionais anteriormente relatados.
No que se refere à composição dos sólidos do lodo desaguado, a Tabela 13
e o Gráfico 9 apresentam os dados obtidos para o período de 01/05/16 a 31/10/16,
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sem adição de lodo de ETA, e para o período de 01/05/17 a 31/10/17, com adição
de lodo.
Tabela 13. Dados dos percentuais de sólidos do lodo desaguado no período de
01/05/16 a 31/10/16, sem a adição de lodo de ETA, e no período de 01/05/17 a
31/10/17, com a adição do lodo de ETA.

Dado
estatístico

Percentual de sólidos do lodo desaguado (%)
Antes do recebimento do lodo de ETA,
Após o recebimento do lodo de ETA, período
período de 01/05/16 a 31/10/16.
de 01/05/17 a 31/10/17.
ST
SF
SV
ST
SF
SV

Nº dados

41

41

41

33

33

33

Máximo
Média ±
Desvio
padrão
Mínimo

23,21

55,86

69,61

22,15

40,22

81,49

17,43 ± 1,63

38,70 ± 4,90

61,30 ± 4,90

18,16 ± 1,52

37,85 ± 3,60

62,15 ± 3,60

14,27

30,39

44,14

16,17

18,51

59,78

Fonte: Elaborado pela autora.
Gráfico 9. Composição dos sólidos do lodo desaguado da ETE Municipal,
comparando o período de 01/05/16 a 31/10/16 (ANTES), sem a adição de lodo de
ETA, com o período de 01/05/17 a 31/10/17 (DEPOIS), com a adição de lodo de
ETA.
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Fonte: Elaborado pela autora.

O percentual de STlodo apresentou um leve aumento na média, de 17,43%
para 18,16%, indicando maior adensamento do lodo, a mínima dos percentuais de
SFlodo foi consideravelmente inferior (de 30,39% para 18,51%), e o máximo dos
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percentuais de SVlodo apresentou aumento (de 69,61% para 81,49%) após o
recebimento de lodo da ETA, e, tanto o SFlodo quanto o SVlodo apresentaram menor
variabilidade. Os resultados de SFlodo, corroborando com os dados obtidos nas
análises do lodo bruto da ETA Leste, e em discrepância com a literatura técnica,
apresentaram redução na média dos resultados obtidos antes (38,70%) e após o
recebimento o recebimento do lodo da ETA (37,85%).
Os problemas operacionais relatados no sistema operacional da ETE podem
ter influenciado os resultados, visto o acúmulo de sólidos no tanque de aeração e
no decantador secundário.
5.4 Eficiência de tratamento da ETE
Para a verificação da eficiência do tratamento foram monitoradas as
concentrações de sólidos no sistema, as concentrações de DBO5,20 e DQO no
esgoto bruto e no efluente final e as concentrações de ferro dissolvido, alumínio
dissolvido e manganês dissolvido no efluente final.
5.4.1 Concentrações de sólidos suspensos no sistema
Os dados das concentrações de sólidos suspensos no esgoto bruto no
período de 01/05/16 a 31/10/16, sem adição de lodo de ETA, e no período de
01/05/17 a 31/10/17, com adição de lodo, são apresentados na Tabela 14 e no
Gráfico 10.
Tabela 14. Dados das concentrações de sólidos suspensos no esgoto bruto no
período de 01/05/16 a 31/10/16, sem a adição de lodo de ETA, e no período de
01/05/17 a 31/10/17, com a adição do lodo de ETA.

Dado
estatístico

Concentrações de sólidos suspensos no EB (mg/L)
Antes do recebimento do lodo de ETA,
Após o recebimento do lodo de ETA, período
período de 01/05/16 a 31/10/16.
de 01/05/17 a 31/10/17.
SST
SSF
SSV
SST
SSF
SSV

Nº dados

25

25

25

22

22

22

Máximo
Média ±
Desvio
padrão
Mínimo

207,00

113,00

147,00

383,00

116,00

267,00

76,36 ± 37,74

15,51 ± 24,01

60,84 ± 26,78

34,00

0,00

29,00

99,15 ± 86,93 23,45 ± 27,36 75,70 ± 62,48
35,00

0,00

22,22
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Fonte: Elaborado pela autora.

Gráfico 10. Concentrações de sólidos suspensos no efluente bruto da ETE Municipal,
comparando o período de 01/05/16 a 31/10/16 (ANTES), sem a adição de lodo de ETA,
com o período de 01/05/17 a 31/10/17 (DEPOIS), com a adição de lodo de ETA
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Fonte: Elaborado pela autora.

As concentrações de sólidos suspensos no esgoto bruto apresentaram
aumento nas médias para SST (de 76,36 mg/L para 99,15 mg/L), SSF (de 15,51
mg/L para 23,45 mg/L) e SSV (de 60,84 mg/L para 75,70 mg/L), que podem ter
provocado aumento das concentrações de sólidos nos tanques de aeração.
Os Gráficos 11 e 12 apresentam as concentrações de SST e SSV nos
tanques de aeração no período de 01/01/2016 a 31/10/2017.
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Gráfico 11. Concentrações de SST nos tanques de aeração, TA-A e TA-B, no período
de 01/01/2016 a 31/10/17.
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Fonte: Elaborado pela autora.
Gráfico 12. Concentrações de SSV nos tanques de aeração, TA-A e TA-B, no período
de 01/01/2016 a 31/10/17.
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Fonte: Elaborado pela autora.
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O TA-B estava fora de operação no período de janeiro a dezembro de 2016,
de modo que não há dados para comparação do seu regime de funcionamento
antes e após o recebimento do lodo de ETA, contudo, conforme apresentado nos
Gráficos 11 e 12, é possível afirmar que, desde o início da sua operação, o TA-B
apresentou concentrações de sólidos suspensos semelhantes as observadas no
TA-A. Isto posto, somente serão analisados os resultados obtidos na análise de
sólidos suspensos do monitoramento do TA-A.
Os dados das concentrações de sólidos suspensos no TA-A no período de
01/05/16 a 31/10/16, sem adição de lodo de ETA, e no período de 01/05/17 a
31/10/17, com adição de lodo, são apresentados na Tabela 15 e no Gráfico 13.
Tabela 15. Dados das concentrações de sólidos suspensos no TA-A da ETE
Municipal no período de 01/05/16 a 31/10/16, sem a adição de lodo de ETA, e no
período de 01/05/17 a 31/10/17, com a adição do lodo de ETA.

Dado
estatístico

Concentrações de sólidos suspensos no TA-A (mg/L)
Antes do recebimento do lodo de ETA,
Após o recebimento do lodo de ETA, período
período de 01/05/16 a 31/10/16.
de 01/05/17 a 31/10/17.
SST
SSF
SSV
SST
SSF
SSV

Nº dados

119

119

119

103

103

103

Máximo
Média ±
Desvio
padrão
Mínimo

7.600

3.000

6.800

9.067

3.133

6.333

4.283 ± 1.846

1.012 ± 736

3.271 ± 1.387

6.190 ± 1.228

1.969 ± 506

4.221 ± 829

1.240

0

920

3.000

800

2.067

Fonte: Elaborado pela autora.
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Gráfico 13. Concentrações de sólidos suspensos no TA-A da ETE Municipal,
comparando o período de 01/05/16 a 31/10/16 (ANTES), sem a adição de lodo de ETA,
com o período de 01/05/17 a 31/10/17 (DEPOIS), com a adição de lodo de ETA
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Fonte: Elaborado pela autora.

As concentrações de sólidos suspensos no TA-A apresentaram um aumento
nas médias para SST (de 4.283 mgSST/L para 6.190 mgSST/L), SSF (de 1.012
mgSSF/L para 1.969 mgSSF/L) e SSV (de 3.271 mgSSV/L para 4.221 mgSSV/L).
A concentração média de SST após o recebimento do lodo da ETA se apresentou
acima da concentração máxima esperada segundo estudo de Von Sperling (2002)
(4.500-5.000 mgSST/L), e a média de SSV (4.221 mgSSV/L), também passou a
apresentar concentrações médias superiores a faixa esperada no mesmo estudo
(2.500 a 4.000 mgSSV/L), corroborando com os estudos de Tsutiya e Hirata (2008),
que apontaram como possível aspecto negativo do recebimento do lodo de ETA a
sobrecarga

dos

decantadores

secundários

dos

sistemas desprovidos

de

decantadores primários. Contudo, essa sobrecarga possivelmente ocorreu não
somente em função do recebimento do lodo de ETA, mas também em função dos
eventos adversos enfrentados pela ETE e que provocaram o acúmulo de lodo no
sistema.
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Quanto às concentrações de sólidos sedimentáveis presentes no esgoto
bruto e nos tanques de aeração, os dados para o período de 01/05/16 a 31/10/16,
sem adição de lodo de ETA, e para a período de 01/05/17 a 31/10/17, com adição
de lodo, são apresentados na Tabela 16 e no Gráfico 14.
Tabela 16. Dados de sólidos sedimentáveis no EB, TA-A e TA-B da ETE Municipal no
período de 01/05/16 a 31/10/16 (ANTES), sem a adição de lodo de ETA, e no período
de 01/05/17 a 31/10/17 (DEPOIS), com a adição do lodo de ETA.

Dado
estatístico
Nº dados
Máximo
Média ±
Desvio
padrão
Mínimo

Concentrações de sólidos sedimentáveis (mL/L)
Efluente bruto (EB)
Tanque de aeração A (TA-A)
Tanque de aeração B (TA-B)
ANTES
DEPOIS
ANTES
DEPOIS
ANTES
DEPOIS
25
24
119
108
NM
108
4,00

60,00

450

640

NM

570

1,28 ± 0,77

13,29 ± 19,80

150 ± 84

306 ± 80

NM

305 ± 93

0,50

0,30

28

32

NM

120

Fonte: Elaborado pela autora.
Legenda: NM = não medido.

Gráfico 14. Dados de sólidos sedimentáveis no EB, TA-A e TA-B da ETE Municipal,
comparando o período de 01/05/16 a 31/10/16 (ANTES), sem a adição de lodo de ETA,
com o período de 01/05/17 a 31/10/17 (DEPOIS), com a adição de lodo de ETA
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Fonte: Elaborado pela autora.
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O Gráfico 14 indica que houve aumento na quantidade de SS presentes no
esgoto bruto e no TA-A. Os valores médios das concentrações de SS, apresentam
aumento de 1,28 mL/L para 13,29 mL/L e 150 mL/L para 306 mL/L,
respectivamente, para o esgoto bruto e para o TA-A, em consonância com os
estudos desenvolvidos por Asada (2007). O TA-B não possui dados relacionados
ao período anterior ao recebimento do lodo de ETA, contudo, a concentração
média

de

sólidos sedimentáveis

medidas nesta unidade (305 mL/L) é

estatisticamente igual ao medido no TA-A (306 mL/L), conforme teste t de Studant
com confiabilidade de 95%.
Sobre o lodo de retorno, os dados das concentrações de sólidos suspensos
no período de 01/05/16 a 31/10/16, sem adição de lodo de ETA, e no período de
01/05/17 a 31/10/17, com adição de lodo, são apresentados na Tabela 17 e no
Gráfico 15.
Tabela 17. Dados das concentrações de sólidos suspensos no lodo de retorno da
ETE Municipal no período de 01/05/16 a 31/10/16, sem a adição de lodo de ETA, e no
período de 01/05/17 a 31/10/17, com a adição do lodo de ETA.

Dado
estatístico

Concentrações de sólidos suspensos no LR (mg/L)
Antes do recebimento do lodo de ETA,
Após o recebimento do lodo de ETA, período de
período de 01/05/16 a 31/10/16.
01/05/17 a 31/10/17.
SST
SSF
SSV
SST
SSF
SSV

Nº dados

119

119

119

85

85

85

Máximo
Média ±
Desvio
padrão

25.000

8.000

18.000

33.500

13.000

26.667

Mínimo

9.759 ± 4.009 2.162 ± 1.655 7.597 ± 2.938 22.463 ± 4.637 5.816 ± 2.040
2.857

125

Fonte: Elaborado pela autora.

1.900

11.400

572

16.647 ± 3.686
7.000
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Gráfico 15. Concentrações de sólidos suspensos no lodo de retorno da ETE
Municipal, comparando o período de 01/05/16 a 31/10/16 (ANTES), sem a adição de
lodo de ETA, com o período de 01/05/17 a 31/10/17 (DEPOIS), com a adição de lodo de
ETA
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Fonte: Elaborado pela autora.

As concentrações de sólidos suspensos no LR apresentaram um aumento
de mais de 100% nas concentrações médias para SST (de 9.759 mg/L para 22.463
mg/L), SSF (de 2.162 mg/L para 5.816 mg/L) e SSV (de 7.597 mg/L para 16.647
mg/L), contudo, não é possível medir a influência do recebimento de lodo de ETA
sobre estes resultados, por conta dos eventos adversos enfrentados pela ETE, com
período significativos sem retirada de lodo e excessiva recirculação de LR no
sistema.
5.4.2 Remoção de matéria orgânica
Os dados das concentrações de DBO5,20 no esgoto bruto e no efluente final
no período de 01/01/16 a 31/10/17 são apresentados no Gráfico 16.

79

Gráfico 16. Concentrações de DBO5,20 no esgoto bruto e no efluente final da ETE
Municipal no período de 01/05/16 a 31/10/17.

Esgoto Bruto

Efluente final

01/10/17

01/09/17

01/08/17

01/07/17

01/06/17

01/05/17

01/04/17

01/03/17

01/02/17

01/01/17

01/12/16

01/11/16

01/10/16

01/09/16

01/08/16

01/07/16

01/06/16

01/05/16

01/04/16

01/03/16

01/02/16

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
01/01/16

(mg/L)

Concentrações de DBO5,20 na ETE Municipal

VMP Art. 18 - Decreto 8.468/76

Fonte: Elaborado pela autora.

É possível observar que, em nenhum momento, mesmo após o início do
recebimento do lodo de ETA (08/04/2017), as concentrações de DBO 5,20 atingiram
valores superiores ao valor máximo permitido de 60 mg/L para lançamento de
efluentes, conforme o Decreto Estadual nº 8.468/76, apresentando concentrações
de 42,2 mg/L no momento de menor eficiência do sistema (77% de remoção de
DBO5,20).
Os resultados obtidos no período de 01/05/16 a 31/10/16, sem adição de
lodo de ETA, e no período de 01/05/17 a 31/10/17, com adição de lodo, para as
concentrações de DBO5,20 no esgoto bruto e no efluente final são apresentadas na
Tabela 18 e no Gráfico 17, e para os resultados dos percentuais de eficiência de
remoção de DBO5,20 são apresentados no Gráfico 18.
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Tabela 18. Dados das concentrações DBO5,20 no esgoto bruto e efluente final e
eficiência de remoção do tratamento da ETE Municipal no período de 01/05/16 a
31/10/16, sem a adição de lodo de ETA, e no período de 01/05/17 a 31/10/17, com a
adição do lodo de ETA.

Concentrações de DBO5,20 em
mg/L no esgoto bruto (EB)

Dado
estatístico

Concentrações de DBO5,20 em
mg/L no efluente final (EF)

Eficiência de remoção de
DBO em % do tratamento da
ETE Municipal

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

Nº dados

26

25

26

25

26

25

Máximo
Média ±
Desvio
padrão

335,00

400,00

43,00

42,20

99,11

99,50

223,32 ± 65,86

223,76 ± 58,13

12,92 ± 11,04

12,72 ± 10,09

94,09 ± 4,49

93,75 ± 5,51

36,60

90,00

2,00

1,10

83,14

76,94

Mínimo

Fonte: Elaborado pela autora.

Gráfico 17. Concentrações de DBO5,20 no esgoto bruto e no efluente final da
ETE Municipal, comparando o período de 01/05/16 a 31/10/16 (ANTES), sem a
adição de lodo de ETA, com o período de 01/05/17 a 31/10/17 (DEPOIS), com a
adição de lodo de ETA.
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Fonte: Elaborado pela autora.
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Gráfico 18. Eficiência de remoção de DBO5,20 da ETE Municipal,
comparando o período de 01/05/16 a 31/10/16 (ANTES), sem a adição de
lodo de ETA, com o período de 01/05/17 a 31/10/17 (DEPOIS), com a adição
de lodo de ETA.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Considerando os resultados obtidos no período anterior e posterior ao
recebimento do lodo de ETA, não existe diferença estatística entre as
concentrações médias de DBO5,20 no esgoto bruto e no efluente final, e nos
percentuais de eficiência de remoção de DBO5,20, indicando que não houve
alterações significativas no que se refere ao desempenho da ETE Municipal na
remoção de DBO5,20.
Os resultados obtidos no período de 01/05/16 a 31/10/16, sem adição de
lodo de ETA, e no período de 01/05/17 a 31/10/17, com adição de lodo, para as
concentrações de DQO no esgoto bruto e no efluente final são apresentadas na
Tabela 19 e no Gráfico 19, e para os resultados dos percentuais de eficiência de
remoção de DQO são apresentados no Gráfico 20.
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Tabela 19. Dados das concentrações DQO no esgoto bruto e efluente final e eficiência
de remoção do tratamento da ETE Municipal no período de 01/05/16 a 31/10/16, sem a
adição de lodo de ETA, e no período de 01/05/17 a 31/10/17, com a adição do lodo de
ETA.
Dado
estatístico

Concentrações de DQO em mg/L no
esgoto bruto (EB)

Concentrações de DQO em
mg/L no efluente final (EF)

Eficiência de remoção de
DQO em % do tratamento da
ETE Municipal

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

Nº dados

26

25

26

25

26

25

Máximo
Média ±
Desvio
padrão
Mínimo

608,00

648,00

118,00

64,00

95,87

98,46

420,27 ± 112,43

403,56 ± 101,75

46,46 ± 20,03

33,00 ± 15,75

88,39 ± 4,73

90,48 ± 6,95

86,00

172,00

22,00

6,00

74,42

72,67

Fonte: Elaborado pela autora.

Gráfico 19. Concentrações de DQO no esgoto bruto e no efluente final da ETE
Municipal, comparando o período de 01/05/16 a 31/10/16 (ANTES), sem a adição
de lodo de ETA, com o período de 01/05/17 a 31/10/17 (DEPOIS), com a adição
de lodo de ETA.
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Fonte: Elaborado pela autora.
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Gráfico 20. Eficiência de remoção de DQO da ETE Municipal, comparando o período
de 01/05/16 a 31/10/16 (ANTES), sem a adição de lodo de ETA, com o período de
01/05/17 a 31/10/17 (DEPOIS), com a adição de lodo de ETA.
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Fonte: Elaborado pela autora.

A média das concentrações de DQO no efluente final antes do recebimento
do lodo de ETA era de 46,46 mg/L, passando para 33,00 mg/L após o recebimento
do lodo, comportamento diferente daquele apontado por Asada (2007), que
observou em sua pesquisa o aumento das concentrações de DQO no efluente
tratado após recebimento do lodo de ETA. Ainda, os resultados da eficiência de
remoção de DQO apresentados no Gráfico 20, apontam uma ligeira melhora de
desempenho, que passou da média de 88,39%, antes do lodo, para 90,48%, após
o recebimento do lodo.
5.5 Concentrações de metais no efluente final da ETE
Os dados das concentrações de ferro dissolvido, alumínio dissolvido e
manganês dissolvido no efluente final no período de no período de 01/05/17 a
31/10/17, após o recebimento do lodo da ETA Leste, são apresentados na Tabela
20 e no Gráfico 21.
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Tabela 20. Dados das concentrações de metais da ETE Municipal após o
início do recebimento de lodo de ETA, período de 01/05/17 a 31/10/17.
Concentrações de metais no efluente final da ETE, período de
01/05/17 a 31/10/17 (mg/L)

Dado estatístico

Ferro dissolvido

Manganês dissolvido

Alumínio dissolvido

Nº dados

122

118

119

Máximo

0,6700

0,7500

0,9700

Média ± Desvio padrão

0,1921 ± 0,0802

0,1121 ± 0,0705

0,1449 ± 0,1508

Mínimo

0,130

0,0310

0,0360

Fonte: Elaborado pela autora.
Gráfico 21. Metais monitorados no efluente final da ETE Municipal após o
início do recebimento de lodo de ETA, período de 01/05/17 a 31/10/17.
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Fonte: Elaboração pela autora.

As concentrações de ferro dissolvido e manganês dissolvido não
ultrapassaram em nenhum momento os padrões de lançamento estabelecidos pelo
Decreto Estadual nº 8.468/76, concomitante a Resolução CONAMA nº 430/011, de
15,00 mg/L e 1,0 mg/L, respectivamente.
A legislação ambiental brasileira não prevê limite de lançamento para as
concentrações de alumínio dissolvido, contudo, o corpo hídrico receptor do efluente
da ETE Municipal é o Rio Tietê, em trecho com enquadramento em classe 2, e,
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conforme a Resolução CONAMA nº 357/05, que estabelece os padrões de
qualidade de corpos hídricos em função do seu uso preponderante, o valor máximo
permitido de alumínio dissolvido para corpos d’água classe 2 é de 0,1 mg/L. A
média das concentrações de alumínio dissolvido no efluente final (0,1449 mg/L)
foram um pouco superior ao valor máximo permitido na legislação ambiental para a
qualidade do corpo d’água (0,1 mg/L), sendo necessário que seja realizado um
estudo sobre a capacidade de diluição do efluente no corpo d’água receptor, em
função da sua vazão e qualidade, de maneira a verificar se o efluente final da ETE
atribuí ou não ao corpo receptor características não conformes com os parâmetros
de qualidade da Resolução CONAMA nº 357/05.
5.6 Discussão dos resultados
Conforme análises realizadas, foi observado que, de maneira distinta ao
esperado conforme Di Bernardo et al (2012), o lodo bruto da ETA Leste apresenta
concentrações de SSV maiores ou muito próximas ao SSF, o que pode ter sido um
fator considerável para o sucesso dos resultados do estudo, visto que a matéria
orgânica é mais bem recebida pelo tratamento de esgotos que a inorgânica.
Em consonância com as recomendações de Di Bernardo e Sabogal Paz
(2008b), o estudo demonstrou que o TRR é essencial para equalização do lodo
produzido pela ETA, visto a necessidade de regular a vazão para encaminhamento
para a rede coletora de esgotos.
Verificou-se que, mesmo em horários de mínima noturna, os sistemas de
esgotamento sanitário podem não comportar volumes complementares de
efluentes, visto a defasagem do sistema (crescimento das vazões de esgoto da
bacia de esgotamento em função do crescimento da população), problemas com
infiltração e eventuais deficiências na manutenção do sistema (operação sem o
equipamento de bombeamento adequado, etc).
Verificou-se que maiores vazões de esgoto não implicam necessariamente
em maiores cargas de matéria orgânica, possivelmente em virtude da incidência de
infiltrações de águas pluviais na rede coletora de esgotos, que resultam na diluição
do esgoto bruto.
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Em virtude da variabilidade das características do esgoto bruto, não foi
possível correlacionar os volumes de esgoto afluente ao sistema de tratamento às
quantidades de massa de lodo em base seca.
Após o início do recebimento do lodo de ETA, o lodo excedente desaguado
da ETE Municipal passou a apresentar maiores percentuais de sólidos totais,
indicando maior adensamento, menores percentuais de sólidos fixos e maiores
percentuais de sólidos voláteis.
Como o sistema utilizado na presente pesquisa é um composto de estações
em escala real e em situação de operação plena, não foi possível realizar análise
isolada dos impactos do recebimento do lodo de ETA sobre a produção de lodo
excedente devido a ocorrências operacionais diversas, as quais um sistema em
operação regular está sujeito e que induzem situações que fogem a um cenário
ideal de controle, implicando na inserção de outras variáveis que geram impacto
operacional.
As concentrações de sólidos suspensos no TA-A apresentaram aumento
para SST, SSF e SSV, inclusive, concentração média de SST e SSV maiores do
que as esperadas para tanques de aeração, conforme estudo de Von Sperling
(2002), contudo, não foi possível verificar se tais resultados ocorreram
exclusivamente em virtude do recebimento do lodo de ETA, ou em virtude dos
problemas operacionais sucedidos no sistema da ETE.
Comparando-se o monitoramento realizado antes e depois do recebimento
de lodo da ETA, não houve alterações significativas na eficiência de remoção de
DBO5,20 do sistema de tratamento da ETE Municipal.
Diferentemente do esperado conforme estudo realizado por Asada (2007),
houve aumento na eficiência de remoção de DQO comparando os resultados do
monitoramento realizado no período anterior e posterior ao recebimento de lodo da
ETA.
Com base nos resultados dos parâmetros analisados, o efluente final da
ETE atendeu aos padrões de lançamento estabelecidos pelo Decreto Estadual nº
8.468/76 e Resolução CONAMA nº 430/11.
Não houve comprometimento ou alterações significativas na qualidade do
efluente final tratado pelo sistema da ETE Municipal após o recebimento do lodo da
ETA. A carga de lodo adicional originada pelo encaminhamento do lodo da ETA,
comparativamente, mostrou-se pouco significativa em relação ao volume de esgoto
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afluente da ETE, representando menos de 5% do volume tratado, e pôde ser
absorvida pelo sistema de lodos ativados existente.
Os resultados obtidos para o período de seis meses de monitoramento
foram

positivos.

Apesar

dos

bons

resultados,

recomenda-se

que

o

acompanhamento e análise dos dados continue por um período mais longo como
forma a permitir que seja feita uma análise mais detalhada das interferências do
recebimento de lodo de ETA pela ETE por se tratar de uma avaliação em escala
real sujeita à ocorrência de interferências por problemas operacionais corriqueiros
ou incomuns, aos quais uma operação deste porte está submetida durante seu
funcionamento.
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Pelo estudo realizado, concluiu-se que:


A operação proposta de encaminhamento do lodo da ETA Leste, com
sistema de tratamento de ciclo completo, para a ETE Municipal, com sistema
de tratamento por lodos ativados e aeração prolongada, mostrou-se
tecnicamente viável. A pequena carga de lodo transferida, equivalente a
menos de 5% da vazão afluente da ETE é um dos fatores que contribuiu
para a obtenção dos resultados positivos.



Para lançamento do lodo diretamente na rede coletora de esgotos, sem a
necessidade da construção de uma adutora de lodo exclusiva ou ampliação
do sistema, foi necessário analisar cuidadosamente a capacidade suporte da
rede coletora e das elevatórias de recalque de esgotos existentes para que
pudesse ser definido o melhor regime de encaminhamento do lodo para que
não houvesse extravasamentos.



O estudo demonstrou que, para o sistema analisado, mesmo em horários de
mínima noturna, a elevatória de esgoto existente não suportaria a vazão
complementar de efluentes de mais de 70% da sua capacidade,
inviabilizando o encaminhamento de todo o lodo produzido pela ETA, caso
fosse realizado somente nestes horários. A solução adotada foi o
encaminhamento do lodo da ETA para a ETE ao longo do dia, porém, em
vazões mínimas e que não implicassem na sobrecarga da elevatória de
esgotos.



Como trata-se de uma pesquisa realizada em escala real, em estações em
funcionamento pleno, ocorrências operacionais diversas, como a existência
de períodos sem a retirada do lodo da ETE, impediram que fosse feita a
analise isolada da relação entre o recebimento de lodo da ETA e o volume
de lodo excedente gerado na ETE.



Após o recebimento do lodo de ETA, o lodo excedente desaguado da ETE
apresentou aumento nos resultados médios para ST (de 17,43% para
18,16%), verificado pela aplicação do teste estatístico “t de Studant” com
nível de confiança de 95%, indicando melhora no processo de adensamento,
e também menor variabilidade de SF e SV, com a média de percentual de
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SV superior à apresentada anteriormente ao recebimento do lodo da ETA
(de 69,61% para 81,49%).


Houve aumento nas médias das concentrações de SST, SSF e SSV nos
tanques de aeração. Aumento na concentração média de SST de mais de
100% também verificada no LR, contudo, em nenhum dos casos é possível
atribuir este comportamento ao recebimento do lodo da ETA, visto o possível
acúmulo de sólidos em função dos períodos em que não houve retirada de
lodo, por conta de problemas operacionais.



Houve

aumento

nos valores

médios

da

concentração

de

sólidos

sedimentáveis no TA-A.


A eficiência de remoção de DBO5,20 não sofreu alterações significativas, não
existindo diferença estatística, a partir da aplicação do teste estatístico “t de
Studant” com nível de confiança de 95%, entre as concentrações médias de
DBO5,20 no esgoto bruto, na concentração de DBO5,20 no efluente final e nos
percentuais de eficiência de remoção de DBO5,20, antes e depois do
recebimento do lodo de ETA.



Durante todo o período monitorado as concentrações de DBO 5,20 atenderam
ao valor máximo permitido de 60 mg/L para lançamento de efluentes,
conforme o Decreto Estadual nº 8.468/76, apresentando concentrações de
42,2 mg/L no momento de menor eficiência do sistema (77% de remoção de
DBO5,20).



Houve melhora na eficiência de remoção de DQO, de 88,39% para 90,48%,
com média de concentração de DQO no efluente final de 46,56 mg/L antes e
de 33,00 mg/L depois do recebimento do lodo da ETA.



O efluente final da ETE atendeu aos padrões de lançamento estabelecidos
pelo Decreto Estadual nº 8.468/76 e Resolução CONAMA nº 430/11 para as
concentrações ferro dissolvido e manganês dissolvido. Não existe padrão de
lançamento estabelecidos para concentrações de alumínio dissolvido,
contudo, os valores medidos são muito próximos ao valor máximo permitido
para corpo d’água com enquadramento em classe 2 (0,1 mg/L), sendo
recomendável realizar estudo complementar sobre a capacidade de diluição
do efluente no corpo d’água receptor.
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Pesquisas realizadas em sistemas formados por estações em escala real e
em condições de operação plena são raras, o que reforça os resultados
obtidos visto que durante o período de acompanhamento do sistema, ambas
as estações estiveram sujeitas a todo tipo de eventualidade operacional que
normalmente ocorre em situações reais de operação.
Recomenda-se:



Realizar estudo sobre a capacidade de diluição no corpo d’água receptor,
especialmente no que se refere às concentrações de alumínio dissolvido, já
que a legislação vigente não conta com valor máximo permitido.



Obter um diagnóstico claro sobre a qualidade do manancial de captação do
tratamento de água, bem como dos produtos químicos e processos
utilizados, visto o seu impacto direto sobre as características dos resíduos
na ETA.



Realizar estudo sobre as características do lodo excedente em ETE que
recebamos resíduos de ETA, para verificação da variabilidade de sua
aplicação na agricultura, com o intuito de gerar uma solução de valoração do
subproduto e colaborar para a obtenção de alternativas de disposição final
desse material.



Estender o período de monitoramento do recebimento do lodo de ETA em
ETE até que seja completo um ciclo anual de modo que as características
tanto da qualidade da água a ser tratada quanto do esgoto bruto recebido
pelas estações possam ser adequadamente conhecidas.



Avaliar os sistemas de coleta de esgotos sanitário (poços de visita, rede
coletora, elevatórias de recalque de esgotos, rede de recalque, etc), que
venha a transportar o lodo da ETA, para que seja verificado o possível
acumulo de sólidos e possíveis impactos na realização de limpezas e
manutenções.



Analisar os impactos do recebimento do lodo de ETA sobre a microfauna
dos reatores aeróbios.



Realizar estudo detalhado de caracterização do o lodo da ETA, investigando
inclusive os motivos de o seu lodo apresentar SSV superior ao SSF, ao
contrário do esperado conforme a literatura técnica.
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Realizar avaliação econômica da alternativa em longo prazo.
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