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RESUMO
O desenvolvimento econômico de forma auto-sustentável constitui-se num dos
maiores desafios da atualidade, particularmente, no tocante à utilização e reciclagem
dos diversos resíduos gerados pela produção industrial.
Deste modo, o tratamento de água para consumo humano requer gestões
ambientais, seja na proteção dos mananciais utilizados para captação, no processo
de tratamento escolhido, na qualidade do projeto de tratamento a ser implantado,
nos produtos químicos aplicados, no tratamento dos resíduos, assim como na
adequação de sua destinação final.
Alternativas tecnológicas para o condicionamento e destinação do lodo de estações
de tratamento de água vêm sendo pesquisadas com o objetivo de propor soluções
que sejam técnica, econômica e ambientalmente viáveis. A correta utilização desse
tipo de lodo agrega valor ao mesmo, inclusive quando aplicado em conjunto com
outros tipos de resíduos, como é o caso do entulho da construção civil.
Verifica-se ainda, a necessidade urgente de implantação ou adequação das
instalações para tratamento e destinação de lodo na grande maioria das estações de
tratamento de água existentes no país. A falta de alternativas obriga o descarte
desse resíduo “in natura” no solo e cursos d’água, em total descumprimento às
legislações em vigor, causando impactos imprevisíveis na fauna, flora e qualidade
das águas.
Ações político-administrativas são imprescindíveis na implementação de medidas
que minimizem o grande passivo ambiental existente, principalmente, nas grandes
metrópoles.
Neste contexto, o trabalho aborda os estudos de caso dos três principais sistemas
produtores de água da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, constituídos
por: Sistema produtor Cantareira - ETA Guaraú, Sistema produtor Guarapiranga –
ETA Alto da Boa Vista e Sistema produtor Alto Tietê – ETA Taiaçupeba.
Desta forma, são apresentados os estudos comparativos de tecnologias de
tratamento de lodo para as três ETA’s; demonstra-se os resultados esperados
quanto à qualidade e redução de volume de lodo e propõe-se alternativas
tecnológicas de aplicação da torta de lodo em função de suas propriedades físicoquímicas.
Palavras-chave: Tratamento de água; Meio ambiente; Tecnologias lodo de estação
de tratamento de água

ABSTRACT
Technological Alternatives for treatment and destination of sludges
generated in the water treatment plants: cases study of WTP’s
Guaraú, Alto da Boa Vista and Taiaçupeba
The economic development in a self-sustainable way has become one of the latest
great challenges, particularly, concerned to the utilisation and recycling of several
residuals generated by the industrial production.
This way, the water treatment for human consumption requires environmental
management, such as the protection of the springs used for capture, the treatment
process that has been chosen, the quality of the treatment design to be implanted,
the chemical products to be applied, the treatment of residuals and its adequate final
destination.
Technological alternatives for conditioning and destination of water treatment plants
sludge have been researched, for the purpose of proposing solutions that are
technically, economically and environmentally viable. The correct utilization of this
type of sludge adds value to it, even when it’s applied with other types of residuals
such as the rubbish of civil construction.
It is also verified, the urgent need of constructing or adjusting the sludge treatment
and destination facilities in the majority of the water treatment plants and that, for lack
of alternatives, discard these “in natura” residuals on the soil and water courses,
breaking the legislations, causing unpredictable impacts to the fauna, flora and water
quality.
Politics-Administrative actions are vital to implant measures that minimize the great
existing environment “passive”, mainly, in the big metropolis.
In this context, the work approaches the three main water production systems in São
Paulo Metropolitan Region – RMSP, constituted by: Cantareira production system –
Guaraú WTP, Guarapiranga production system – Alto da Boa Vista WTP and Alto
Tietê production system – Taiaçupeba WTP.
This way , it’s presented the comparative studies of sludge treatment technologies for
these three WTP’s; demonstrates the waiting results related to the quality and
reduction volume of sludge and proposes technological alternatives of sludge cake
application acording it’s physics-chemicals properties.
Key-words: Water treatment; Environment; Water treatment plant sludge Technology.
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1 INTRODUÇÃO
Os estudos a respeito do tratamento e destinação adequada dos resíduos
sólidos gerados pelo desenvolvimento industrial tornaram-se no último século o
grande desafio do homem, principalmente quando se trata da defesa do meio
ambiente que é o responsável pelo fornecimento dos recursos que tanto o ser
humano necessita.
Há muito se fala ou se estuda formas que permitam a utilização desses
resíduos de maneira responsável, porém as idéias e propostas se tornam
superficiais em decorrência da falta de interesse ou mesmo de uma política
ambiental mais rigorosa.
Doenças se espalham no mundo oriundas muitas vezes da contaminação da
água, solo e ar, tornando cada vez mais difícil a disponibilidade dos recursos
naturais.
Cada vez mais os recursos hídricos se tornam escassos quanto à qualidade e
quantidade disponível, gerando um ciclo de vida cada vez mais restritivo, sendo
necessário a procura de tecnologias que possam compensar a qualidade ambiental
perdida, porém a um custo muito alto.
Novas tecnologias têm surgido no sentido de suprir e minimizar os problemas
ambientais de forma sustentável, requerendo cada vez mais soluções e pesquisas
que apontem alternativas quanto à destinação adequada dos resíduos gerados, seja
no reúso, na reciclagem e no reaproveitamento desses resíduos.
Cada vez mais a legislação ambiental tem estipulado mecanismos visando o
enquadramento de empresas e indústrias quanto à obediência de padrões técnicos
de qualidade na emissão e lançamento de seus efluentes no solo, no ar e nos
cursos d’água, requerendo com isso adequações do meio produtivo.
O relatório Brundtland - “Nosso Futuro Comum”, diz que “O desenvolvimento
é sustentável quando satisfaz às necessidades das gerações futuras”. Considera o
problema ético clássico da distribuição eqüitativa dos recursos, somados à questão
sobre que recursos, em que forma e a que velocidade distribuir e usar.
A resposta geral não é outra senão que num mundo finito, o crescimento e o
desenvolvimento tem que ser sustentável. Torna-se imprescindível o uso mais
racional dos recursos, tais como energia e as matérias primas naturais, bem como a
implantação de uma gestão de resíduos mais lógica devendo ser tomadas medidas
que transformem os resíduos em recursos reutilizáveis.
Ao longo da história da humanidade, a visão de progresso vem se
confundindo com um crescente domínio e transformação da natureza. A preservação
da natureza sempre foi vista, de forma geral, como antagônica ao desenvolvimento.
Nesse paradigma, os recursos naturais que por muitos e por muito tempo
foram considerados como ilimitados, hoje carece de preocupações quanto à vida útil
dos produtos que no final são dispostos no meio ambiente.
O primeiro alerta dos limites desse modelo foi a poluição do ar e da água, que
levou à geração do conceito “controle ambiental” da fase de produção industrial, com
o estabelecimento da rígida legislação e com a criação de agencias ambientais,
limitando a liberação de poluentes.
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A visão de desenvolvimento sustentável surge como decorrência da
percepção sobre a incapacidade desse modelo de desenvolvimento e da
necessidade de proteção ambiental, garantindo assim a sobrevivência da espécie
humana.
O avanço do conhecimento sobre os efeitos de poluentes orgânicos
biopersistentes quanto às catástrofes planetárias, como a destruição da camada de
ozônio por gases produzidos e liberados pelo homem e o conhecido efeito estufa,
demonstram que para a proteção e recuperação da natureza exigir-se-á uma
reformulação mais ampla dos processos produtivos e de consumo.
Isso implica uma reformulação radical da visão de impacto ambiental das
atividades humanas, que passam também a incorporar todos os impactos das
atividades de produção e de consumo, desde a extração da matéria prima, os
processos industriais, o transporte e a destinação dos resíduos de produção e
também o do produto após a sua utilização.
Além dos regulamentos que limitam a poluição do ar e da água e protegem a
vegetação e espécies naturais, é evidente a necessidade de uma análise crítica dos
processos de produção e de consumo. Nesse sentido, a proteção ambiental deixa
de ser uma preocupação somente de ambientalistas e funcionários de órgãos
ambientais, para entrar no mundo dos negócios.
A série de normas ISO 14.000 é a parte mais visível de um movimento
empresarial que envolve pela primeira vez, organizações não-governamentais
integradas por empresas.
A Conferência “Desenvolvimento e Meio Ambiente das Nações Unidas – Rio
92” consolida através da AGENDA 21 a visão de que o desenvolvimento sustentável
demanda da preservação dos recursos naturais, de modo a garantir para as
gerações futuras iguais condições de desenvolvimento econômico, ou seja, a
eqüidade intrageração.
Com o passar do tempo, o agravamento dos problemas estruturais no mundo,
principalmente nos países em desenvolvimento, proporciona a exclusão social com
milhões de pessoas morando em Áreas de Proteção de Mananciais e
conseqüentemente causando danos às fontes d’água, comprometendo o
abastecimento público, dentre outros problemas.
Pelo lado do Poder Público, assistimos passivamente o lançamento de águas
residuárias, lodo, lixo e resíduos de toda espécie nos cursos d’água e no solo,
prejudicando suas qualidades e colocando uma vez mais em risco os recursos
hídricos superficiais e subterrâneos, comprometendo assim a Saúde Pública com
disseminação de doenças, principalmente as transmitidas por veiculação hídrica.
Garantir que os mananciais superficiais e subterrâneos forneçam água em
quantidade e qualidade às atuais e futuras gerações é garantir condições seguras na
destinação correta para milhares de toneladas de resíduos que produzimos
diariamente e o controle de poluentes perigosos, entre outros tantos.
Recursos do planeta se esvaem e é imperativo que os mesmos sejam
reciclados, recuperados e reutilizados.
As empresas de tratamento de água para abastecimento público são
consideradas indústrias e por isso devem obedecer as legislações ambientais
pertinentes à destinação de seus resíduos. Quando transformam água inadequada
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em produto para consumo humano, de acordo com parâmetros de qualidade e
potabilidade, utilizando para isso processos unitários e operações com a aplicação
de produtos químicos, geram resíduos que na grande maioria das vezes são
dispostos inadequadamente no meio ambiente.
Este resíduo requer condicionamento através de tratamento adequado, no
atendimento à norma NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT 2ª edição/2004 que o classifica como Resíduos Classe II A – Não Inertes, e
por isso devendo ser enquadrado nos parâmetros mínimos exigidos para a sua
destinação segura e adequada. Com isso, estamos atuando de forma positiva na
melhoria do meio ambiente e preservação de nossos recursos hídricos, tão
importantes na manutenção e progresso da vida no planeta.
Vários questionamentos sobre as características, produção e impactos
ambientais desses resíduos, ainda não possuem respostas satisfatórias que
possibilitem o equacionamento do problema, quer por falta de pesquisas nesse
campo ou mesmo por falta de conscientização efetiva dos técnicos envolvidos.
Têm-se questionado a cada dia a necessidade de melhoria da qualidade da
água bruta captada, necessitando assim de ações que garantam a proteção dos
mananciais.
Porém, utopicamente, a grande maioria das empresas produtoras de água
ainda lançam inadequadamente seus resíduos em aterros sanitários ou mesmo no
corpo d’água mais próximo, causando além de um grande passivo ambiental, a
degradação da qualidade dos mananciais que ainda restam.
Estudos vêm sendo desenvolvidos como propostas que indiquem alternativas
tecnológicas para o condicionamento, tratamento e destinação dos resíduos gerados
nas ETA’s, quanto a modelos e soluções ambientalmente viáveis para a questão,
desse modo, contribuindo para o desenvolvimento humano sustentável, no sentido
de apontar caminhos que permitam agregar valores éticos e de desenvolvimento
econômico.
O conceito de sistema de produção de água deve buscar estratégias que
permitam através de tecnologias, alcançar resultados que possam agregar qualidade
em todas as etapas do processo, desde a qualidade do manancial até a destinação
do resíduo gerado.
Os resíduos sólidos gerados na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP
representam um grave problema quanto ao volume gerado e à sua adequada
destinação final, que deve ser enfrentado pelo setor público, iniciativa privada e
demais segmentos da sociedade.
Nesse contexto, como justificativa para a elaboração do presente trabalho,
considera-se de fundamental importância para as empresas de saneamento a
discussão dos estudos de tecnologias de tratamento e destinação dos seus
resíduos, de acordo com as legislações ambientais e na observância à NBR
10.004/2004 e demais normas técnicas da ABNT pertinentes ao assunto.
Devem-se considerar para a escolha da alternativa de tratamento e
destinação dos resíduos de ETA, os custos envolvidos na operação, recursos a
serem utilizados e energia consumida no sistema a ser implantado.
A solução para a questão requer paradigmas que só serão alcançados a partir
de mudanças no comportamento técnico, operacional e político do setor.
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Para o desenvolvimento do trabalho foram definidos os objetivos da pesquisa
a ser realizada, conforme a seguir:
1.1 Objetivo geral
Visa apresentar sinteticamente os processos e tecnologias de tratamento e
destinação final dos lodos gerados nas estações de tratamento de água, propiciando
alternativas para a utilização desses resíduos tratados de forma correta, agregando
valor comercial e com isso contribuindo para a minimização do passivo ambiental,
evitando o seu descarte no meio ambiente.
1.2 Objetivos específicos

•

Analisar e avaliar os procedimentos relativos ao lodo das ETA’s Guaraú,
Alto da Boa Vista e Taiaçupeba.

•

Comparar os processos de tratamento de água quanto à quantidade e
qualidade de lodo.

•

Discutir a influência dos fatores mais relevantes no que tange à geração
de lodo nos processos de tratamento de água.

•

Confrontar as tecnologias estudadas para o tratamento e destinação de
lodo das ETA’s Guaraú, Alto da Boa Vista e Taiaçupeba.

•

Definir um conjunto de estratégias e tecnologias ambientalmente viáveis,
concorrentes para uma efetiva solução para o tratamento e destinação do
lodo de ETA.

1.3 Métodos e procedimentos
A metodologia aplicada para o desenvolvimento do trabalho se baseia no
levantamento de informações a respeito do “Estado da Arte”, organizando os
estudos e experimentos no meio técnico e científico, discutindo os processos
envolvidos na produção de água e indicando as alternativas tecnológicas viáveis
para o tratamento e destinação de lodos de ETA’s.
Os procedimentos metodológicos utilizados são os seguintes:
•

Pesquisas bibliográficas e de trabalhos apresentados em congressos e
seminários.

•

Análise dos processos de tratamento de água e de lodos de ETA’s.

•

Pesquisas em outras empresas operadoras no Brasil e no exterior.

•

Seleção das alternativas de tecnologias mais apropriadas.

•

Estudo de casos das ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba.

•

Discussão e validação dos resultados obtidos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A seguir são descritos os conceitos fundamentais, necessários para o
entendimento do processo de tratamento de água, a quantificação, qualidade,
caracterização, tratamento e destinação do resíduo gerado, assim como estudos e
pesquisas já realizadas para a melhoria operacional de ETA’s de forma a garantir a
qualidade ambiental.
2.1 O processo de tratamento de água
A água utilizada para consumo humano tem a obrigatoriedade de seguir
determinados parâmetros de qualidade, obedecendo aos padrões de potabilidade,
segundo o que estabelece a Portaria nº 518 de março de 2004 do Ministério da
Saúde. Para que isso ocorra a água bruta captada, principalmente de mananciais
superficiais, deve sofrer um processo de tratamento que requer nos dias de hoje
maiores sofisticações devido a qualidade dos mananciais que se deterioram ano a
ano, em decorrência principalmente de ocupações desordenadas em seu entorno,
que geram a degradação da bacia hidrográfica com maiores aportes de solo por
erosão, esgotos e lixo, conseqüentemente necessitando de maiores quantidades de
produtos químicos para a remoção de sólidos e demais impurezas.
Na figura 1 é apresentado o esquema do processo de tratamento de água
onde os lodos são produzidos nas fases de decantação e filtração das ETA’s.

Figura 1 – Esquemático de uma estação de tratamento de água de ciclo completo
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Os sistemas mais utilizados para o processo de tratamento de água são:
•

Os de ciclo completo (erroneamente denominado de tratamento
convencional), em que a água bruta geralmente é coagulada com um sal
de alumínio ou de ferro no mecanismo de varredura, no qual se forma
precipitados do metal do coagulante, aprisionando as impurezas (Di
Bernardo, Di Bernardo & Centurione Filho, 2002). Consiste de processos e
operações unitárias de coagulação, decantação ou flotação, filtração e
desinfecção, com a finalidade de remoção principalmente da cor e turbidez
da água bruta, objetivando assim a sua clarificação.

•

Sistemas específicos de abrandamento da água ou remoção da dureza,
que consiste em processos semelhantes ao de ciclo completo, porém
objetivando a precipitação do carbonato de cálcio e ou de magnésio.

Segundo Cordeiro (1999), o processo de tratamento de água chamado ciclo
completo é constituído por mistura de produtos químicos coagulantes de alumínio e
de ferro, e seus auxiliares, fazendo com que os sólidos suspensos e dissolvidos
decantem e ou fiquem retidos nos filtros.
O processo realiza a remoção de partículas finas em suspensão e em solução
presentes na água bruta e para que seja bem sucedido é necessária à aplicação
desses produtos químicos para que possa ocorrer a desestabilização das partículas
coloidais e dissolvidas por mecanismos de coagulação através de reações de cargas
eletrostáticas, adsorção-neutralização, varredura e formação de pontes, formando
flocos com tamanho suficiente para sua decantação possibilitando assim a sua
posterior remoção. O processo de coagulação é muito rápido e depende de outras
características da água bruta como a temperatura, pH, e quantidade de partículas
coloidais dentre outras impurezas.
Na tabela 1 são apresentados os coagulantes e auxiliares de coagulação
mais utilizados no processo de tratamento de água.
Tabela 1 – Principais tipos de coagulantes e auxiliares de coagulação
Coagulantes

Auxiliares de Coagulação

Sulfato de Alumínio - Al2(SO4)3 .14 H2O
Cloreto Férrico - FeCl3 .6 H2O
Polímeros (catiônico, aniônico e não-iônico)
Sulfato Férrico - Fe2(SO4)3
Sulfato Ferroso - FeSO4 .6 H2O
Óxido de cálcio - CaO
Policloreto de Alumínio

Aluminato de Sódio - Na2OAl2O3

Hidróxido de Cálcio - Ca(OH)2

Fonte: (AWWA,1991 apud TEIXEIRA, 1999 apud MENDES, 2000 apud
FERNANDES, 2002)
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A ação desses sais na formação dos flocos exige operações unitárias de
rápida mistura para dispersão desses coagulantes e câmaras de mistura lenta para a
formação final do floco (partículas floculadas).
Após, faz-se a sua remoção para a clarificação da água através de
decantadores, onde o maior volume do material sedimenta e aqueles que passam
(em menor volume) são retidos nos filtros, produzindo assim os resíduos que são os
lodos acumulados nos decantadores e filtros, tornando-se necessário em períodos
de operação da ETA a limpeza dos mesmos.
Segundo a AWWA (1987), os resíduos gerados (líquidos e sólidos), podem
ser definidos em quatro categorias:
•

Resíduos gerados no tratamento de água (remoção da cor e turbidez).

•

Resíduos gerados por processo de abrandamento por cal ou a remoção
de dureza através da precipitação do carbonato de cálcio e/ou magnésio.

•

Resíduos gerados em processos de tratamento avançado para redução de
compostos orgânicos (carvão ativado granular saturado).

•

Resíduos gerados em processos para redução de compostos inorgânicos
(osmose reversa, ultrafiltração e nanofiltração).

Segundo Di Bernardo (1993), o processo de sedimentação para remoção das
partículas sólidas é o mais comum no tratamento de água, utilizando forças
gravitacionais para separar partículas de densidade superior ao da água,
depositando-as em uma superfície ou zona de armazenamento. As que não são
removidas devido ao seu pequeno tamanho, ou por serem de densidade muito
próxima as da água, deverão ser removidas na filtração.
A figura 2 mostra o perfil de comportamento do processo de sedimentação de
um decantador (tanque de sedimentação).

Figura 2 – Perfil do tanque de sedimentação (IPT, 2003)
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Conforme Reali (1999), a quantidade desses resíduos está diretamente
relacionada à qualidade da água bruta, em função principalmente da cor e turbidez
presentes, da concentração dos produtos químicos aplicados, do tempo de
permanência do lodo nos decantadores, forma de limpeza, eficiência de remoção e
projeto da ETA dentre outros.
O volume de lodo produzido depende tanto de sua característica como da
maneira como é retirado do decantador. Assim o teor de sólidos dos lodos do
decantador é superior aos do filtro, variando de 0,1% a 4%, em função do projeto e
de critérios operacionais no processo de tratamento de água. Esses lodos gerados
nos decantadores apresentam umidade superior a 95%, sob forma fluida (Cordeiro,
1999).
Segundo Richter (2001), a aplicação do coagulante sulfato de alumínio faz
com que haja certa facilidade na sedimentação do lodo, porém apresentando baixa
compactibilidade, produzindo grande volume e baixo teor de sólidos. Essa
compactação, também está diretamente relacionada com a turbidez da água bruta,
ou seja, quanto maior a turbidez melhor a sedimentação.
Com relação à utilização dos sais de ferro como coagulantes, as reações com
a alcalinidade presente ou adicionada são semelhantes à do sulfato de alumínio.
Nos sistemas de abrandamento por cal é gerado um lodo com teor de sólidos
totais que varia de 2% a 5%, constituído principalmente de carbonato de cálcio. Para
cada mg/L de dureza removida é gerado de 2 a 3 mg/L de lodo (Richter, 2001).
De acordo com Di Bernardo, Di Bernardo & Centurione Filho (2002), a relação
da quantidade de coagulante utilizado e o teor de sólidos totais presentes no lodo de
uma ETA determinam a eficiência do tratamento a ser inferido na fase de
desidratação.
Conforme Knocke (1987) apud Richter (2001, p. 4), na tabela 2 é apresentado
o efeito de aplicação de dosagens de sulfato de alumínio em função da turbidez da
água bruta, na determinação da concentração de sólidos sedimentados.
Tabela 2 – Determinação da concentração de sólidos sedimentados através da
coagulação da água bruta com sulfato de alumínio
Turbidez da Água
Bruta

Dosagem de Sulfato
de alumínio

(UNT)

(mg/L)

40

pH de coagulação

Concentração de
sólidos
sedimentados (%)

15

6,3

5,5

16

42

6,8

2,2

7

75

7,1

1,0

7

75

8,1

0,5

Fonte: Adaptação Knocke (1987) apud Richter (2001)
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Scalize (1997) relata que quanto ao resíduo líquido gerado da lavagem dos
filtros, este possue baixo teor de sólidos por isso torna-se possível sua recirculação
na ETA, podendo retornar à câmara de chegada de água bruta e ser misturada com
a mesma com ou sem tratamento para clarificação, com isso minimizando também
uma perda maior de água no processo de lavagem.
Essa recirculação requer cuidados quanto à qualidade microbiológica da água
de lavagem dos filtros, sendo necessário o monitoramento laboratorial do processo,
no sentido de se ter um controle efetivo de sua qualidade quanto aos possíveis
microrganismos como cistos de giárdia e cryptosporidium e metais presentes,
podendo comprometer o processo de tratamento (Cornwell & Leer, 1994).
Na tabela 3 a seguir, são apresentadas as vantagens e desvantagens a
serem considerados na alternativa de recirculação da água de lavagem dos filtros.
Tabela 3 - Recirculação do sobrenadante líquido
Vantagens

Desvantagens
• Sólidos suspensos:
 Microrganismos

• Redução de consumo de Sulfato de Alumínio e outros
• Redução da perda de água com o seu aproveitamento
• Redução do volume de lodo

 Cistos de giárdia
 Cryptosporidium
 Metais (manganês e ferro)
 Carbono orgânico total-COT
 Trihalometanos-THMs
 Sabor e odor

Fonte: Adaptação Cornwell & Leer (1994), Ferreira Filho & Barbosa (1997)
Essa alternativa operacional na ETA é de extrema necessidade
principalmente nos processos de ciclo completo de tratamento visto que, por
exemplo, a RMSP - Região Metropolitana de São Paulo apresenta nos dias de hoje
grande carência de recursos hídricos com qualidade para o atendimento da
demanda.
Segundo a Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp
(1987), na RMSP a perda de água gira em torno de 4% do volume diário de água
tratada nas descargas de decantadores e lavagens de filtros, o que equivale ao
abastecimento de 400 mil habitantes, sendo portanto, foco de preocupações quanto
à necessidade de estudos e mecanismos para a sua minimização. Isso implica em
propostas a serem implementadas nas ETA’s individualmente, visto que cada uma
delas apresentam características distintas em decorrência da qualidade dos
mananciais (qualidade da água bruta captada), conseqüentemente necessitando de
soluções operacionais diferenciadas no processo. A solução adotada em uma ETA
não necessariamente se aplica em outra.
O combate ao desperdício da água na RMSP se torna necessário e urgente,
considerando que a sua disponibilidade hídrica chega a patamares que comparados
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a critérios adotados internacionalmente como mínimas necessárias por habitante, é
menor que qualquer Estado do Nordeste brasileiro e equivalente a países
historicamente desérticos.
Conforme publicação apresentada pelo jornal Folha de São Paulo (2003) com
o titulo “SP tem menos água disponível do que o NE”, a tabela 4 mostra a
disponibilidade hídrica de algumas regiões brasileiras e a correspondente situação
na RMSP.
Tabela 4 - Disponibilidade hídrica de algumas regiões no Brasil
Regiões

Disponibilidade Hídrica
3
(m /habitante/ano)

Situação

201

Crítica

Região Metropolitana de São Paulo –
RMSP (bacia do Alto Tietê)
Região de Campinas e adjacências (Bacia
do Piracicaba)
Pontal do Paranapanema (divisa com MS)

408

Crítica

37.236

Abundância

Estado de São Paulo

2.913

Bacia do Paraná (SP, PR, MG, GO, MS)

7.446

Pernambuco

1.320

Confortável
Rico em Recursos
Hídricos
Crítica

Paraíba

1.437

Rio de Janeiro

2.315

Ceará

2.436

Bahia

3.028

Piauí

9.608

Goiás

39.185

Crítica
Pobre em Recursos
Hídricos
Pobre em Recursos
Hídricos
Confortável
Rico em Recursos
Hídricos
Abundância

Amazonas

878.929

Abundância

48.314

Abundância

Brasil
3

Posição

3

Situação crítica

Disponibilidade Hídrica (m /hab/ano)
Abaixo de 1.500 m

Entre 1.501 a 2.500 m

3

Pobre em recursos hídricos

Entre 2.501 e 5.000 m

3

Situação confortável

Entre 5.001 e 10.000 m

3

Rico em recursos hídricos

Acima de 10.000 m

3

Muito rico em recursos hídricos

Acima de 20.000 m

3

Abundância

Local
Consumo médio
(L/hab./dia)

Grande São Paulo

Europa

Mínimo recomendado

300

200

100

Fonte: Mapa de Disponibilidade Hídrica – Conselho e Gestão de Recursos Hídricos,
Relatório de Desenvolvimento Mundial de Água – UNESCO & Sabesp (2003) apud
Rômulo Neves - Folha de São Paulo (2003)
Nota: Dados revisados pelo autor
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O índice de disponibilidade hídrica representa a quantidade de água per
capita, calculada anualmente a partir das médias de vazão por segundo dos rios e
dividido pela população da região. O consumo é determinado pela disponibilidade
hídrica e pela capacidade instalada de tratamento e reutilização.
Planos e programas de uso racional e de reúso da água tem sido
desenvolvidos pelos governos no sentido de reduzir o desperdício da água.
Para minimizar as perdas decorrentes dos sistemas de abastecimento de
água, foi elaborado dentre outras medidas, o “Plano Nacional de Combate ao
Desperdício de Água – PNCDA”, criado em 1996, tendo como objetivo específico
definir e implementar um conjunto de ações e instrumentos tecnológicos, normativos,
econômicos e institucionais, concorrentes para uma efetiva economia dos volumes
de água demandadas para consumo das áreas urbanas.
O PNCDA, através de um conjunto de documentos técnicos de apoio –
DTA’s, incorpora conteúdo de melhoria operacional em controle de perdas no
âmbito da conservação urbana de água, buscando uma visão mais ampla de
combate ao desperdício, e maior eficiência no uso da água em todo o seu ciclo de
utilização, desde a captação até o consumo final.
Dentre os 20 DTA’s elaborados (16 na Fase I e 4 na Fase II do programa), o
D4 trata da conservação nos sistemas públicos e se refere à redução de perdas e
tratamento de lodo em ETA, o que vai de encontro à solução adotada para
recirculação da água de lavagem dos filtros.
2.1.1 Decantadores
Conforme Richter & Azevedo Neto (1991), os primeiros tipos de decantadores
foram os tanques de fluxo horizontal, conforme figura 3, considerados como
clássicos ou convencionais, de estruturas simples, com alta eficiência e baixa
sensibilidade às condições de sobrecarga, apresentando taxas de escoamento
superficial de 25 a 60 m3/m2/dia.

Figura 3 – Decantador retangular de fluxo horizontal com limpeza manual de lodo (Reali,1999)
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Nas décadas de 40 e 50 surgiram várias tentativas no sentido de aumentar a
taxa de escoamento superficial, como a introdução de lajes intermediárias nos
decantadores convencionais de fluxo horizontal, paralelas ao escoamento e ao
fundo, constituindo os decantadores de fundo múltiplos, conforme demonstrado na
figura 4 (Di Bernardo, 1993).

Figura 4 - Decantador de fundo múltiplo - (Richter & Azevedo Neto, 1991)
Posteriormente surgiram os decantadores tubulares de placas paralelas ou de
altas taxas de escoamento superficial compreendidas entre 180 e 240 m3/m2/dia e
alta eficiência, pelo menos igual aos convencionais, constituídos por grande
quantidade de dutos de forma circular, retangular, quadrada, etc, dispostos
paralelamente e instalados de forma adequada nos decantadores convencionais de
fluxo horizontal, conforme apresentado na figura 5.

Figura 5 – Esquema do decantador de placas inclinadas ( Richter & Azevedo Neto,
1991)
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Na figura 6 a seguir, é apresentado um tipo de remoção mecânica de lodo
aplicado nos decantadores.

Figura 6 – Tipo de limpeza mecânica de decantadores clássicos de fluxo horizontal
através de raspadores de lodo que se movem no sentido longitudinal - (Di Bernardo,
1993)
Conforme a figura 7, também encontram aplicação no tratamento de água
para a indústria os decantadores de fluxo vertical com taxas de escoamento
superficial bem superiores que os decantadores de fluxo horizontal.

Figura 7 – Decantador de fluxo vertical com remoção mecanizada de lodo – Di
Bernardo (1993)
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2.1.2 Filtros
A filtração é o processo final numa ETA, consistindo na remoção de partículas
suspensas, coloidais e de microrganismos presentes na água que escoa através de
um meio poroso (Di Bernardo, 1993).
Os filtros mais utilizados podem ser de dois tipos, os de filtragem lenta e os de
filtragem rápida. Apresentam estruturas formadas por meios filtrantes e camadas
suportes, constituídas na sua grande maioria de areia, carvão antracito e
pedregulhos de diferentes granulometrias.
Com relação aos mecanismos de filtração devem-se considerar parâmetros
técnicos e operacionais como a taxa de filtração, o meio filtrante e perda de carga no
processo, definidos na etapa de projeto.
O fluxo se dá através de percolação da água da parte superior para a inferior,
onde as partículas de sólidos mais finas ficam retidas nos meios filtrantes para
serem removidas posteriormente, durante a lavagem dos filtros (lodo gerado nos
filtros).
Periodicamente o filtro passa por um processo de lavagem para a retirada do
lodo retido em seu leito filtrante através de água contra-corrente (na grande maioria
dos filtros), devendo parte dessa água ser recuperada através de sistemas
apropriados retornando ao início do processo da estação de tratamento de água.
O filtro rápido descendente é o mais utilizado em ETA’s de ciclo completo.
A figura 8 ilustra a foto do perfil da camada suporte e leito de filtragem dos
filtros.

antracito

areia fina
areia grossa

pedregulhos

Figura 8 - Camadas suporte dos filtros - IPT (2003)
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Na figura 9 são mostrados os conjuntos de filtros da ETA Alto da Boa Vista –
Sabesp - RMSP.

Figura 9 - Filtros da ETA ABV - (Sabesp - PDA-2025, 2003)
2.1.3 Produção de lodos no processo de tratamento de água
Os lodos retidos que ficam nos decantadores e filtros, posteriormente
necessitam de tratamento para serem dispostos adequadamente.
No entanto, estes são lançados sem nenhum condicionamento no meio
ambiente, alguns milhões de toneladas em aterros e normalmente nos cursos d’água
próximos das ETA’s, podendo alterar consideravelmente as características desses
corpos receptores, inclusive restringindo-os para outros usos (Cordeiro, 1999).
Para a gestão e gerenciamento adequado dos sistemas de tratamento de
água, torna-se necessário a adoção de um sistema integrado para o setor através de
ações que permitam o monitoramento da qualidade da água captada, o controle do
aporte de sólidos aos mananciais, o afastamento dos esgotos através de sistemas
de coleta e tratamento, a coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos, a
implantação adequada de sistemas de drenagem urbana e planejamento quanto ao
uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica.
Cabe aos comitês de bacias hidrográficos, formados com representantes de
Prefeituras, Estado, Empresas de Saneamento e da Sociedade Civil a incumbência
de definir e implementar ações que minimizem as causas de degradação ambiental.
As empresas de saneamento básico têm a responsabilidade de garantir a
manutenção do abastecimento de água com qualidade e quantidades necessárias
para a população e gerações futuras.
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Na figura 10 é apresentado o fluxograma do processo de produção de lodo
em ETA de ciclo completo, com a indicação dos pontos de geração desse resíduo.

Coagulante
Oxidante,
Carvão
Ativado

Ajuste de pH,
Oxidante,
Coagulante
Oxidante

Controle de
Corrosão,
Ajuste de
pH,
Oxidante

Água
Bruta

Água
Final

Resíduos
Pré-Sedimentação

Lodo
Mistura Rápida

Floculação

Decantação

Água de
Lavagem
dos Filtros
Filtração

Figura 10 - Processo de Produção de lodo em ETA de ciclo completo – AWWARF
(1987) apud TEIXEIRA (1999)
Para que um sistema de gerenciamento de ETA’s seja
ambientalmente, quanto à geração de lodo, é fundamental considerar:

correto

•

A qualidade da água bruta.

•

Os produtos químicos utilizados no processo.

•

O projeto da ETA.

•

A operação da ETA.

•

O controle da qualidade e produção de sólidos gerados no processo de
tratamento de água.

A produção de sólidos no processo de tratamento de água pode ser
determinada através do balanço de massa e de fórmulas empíricas considerando as
características de turbidez, dosagem do coagulante utilizado, cor e outros aditivos
como carvão ativado, polímeros e polieletrólito.
O carvão ativado é aplicado na água bruta ou decantada para a remoção de
compostos orgânicos que causam gosto e odor. O processo se dá por adsorção
através de ações físicas e químicas interfaciais do adsorvato transferidas para a
superfície do adsorvente, permanecendo aí retidas e posteriormente removidas junto
com o lodo dos decantadores (Di Bernardo, Di Bernardo & Centurione Filho, 2002).
Segundo Ferreira Filho (2000) apud Fernandes (2002), o balanço de massa
de lodo em ETA’s é a determinação da produção de sólidos em cada etapa do
processo de tratamento de água, com a determinação in loco, fazendo-se o
monitoramento dos seus diversos processos e operações unitárias durante um
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intervalo de tempo (pelo menos 1 ano), em que sejam contempladas as variações de
água bruta e das características do tratamento (tipo de dosagem de coagulante, pH
de coagulação, etc.).
Conforme Saron & Leite (2001) na prática duas diferentes situações são
encontradas para a quantificação do lodo em ETA: a primeira quando o sistema de
tratamento do lodo é dimensionado conjuntamente com o tratamento da água; a
segunda quando da concepção do sistema de tratamento do lodo para uma ETA já
existente.
Na fase de projeto a definição do tipo de processo a ser escolhido para o
tratamento de água é importante quanto ao tipo e quantidade de resíduos gerados,
sendo que a escolha da alternativa mais adequada pode refletir diretamente no
custo de implantação, no consumo de produtos químicos e no tratamento e
destinação dos lodos produzidos (Ferreira Filho & Além Sobrinho, 1991 apud Saron
& Leite, 2001). Nesta fase são utilizados os modelos empíricos para a determinação
da produção de lodo, como forma de se medir indiretamente o teor de sólidos
suspensos presentes na água a ser aduzida para tratamento e de acordo com a
dosagem do coagulante a ser empregado.
Esses modelos empíricos apresentam resultados com eficiências relativas a
cada operação unitária do processo da ETA, sendo importante o conhecimento das
características da água bruta de acordo com históricos disponíveis ao longo do
tempo, principalmente com relação ao teor de sólidos em suspensão (SS), visto que
os mananciais podem apresentar consideráveis alterações sazonais de qualidade
num determinado período hidrológico.
Segundo Fernandes (2002), estas determinações são trabalhosas e
comumente necessitam de um período considerável de tempo. Entretanto, alguns
projetos são executados baseando-se somente no estabelecimento de correlações
entre sólidos em suspensão (SS) e turbidez (TU).
A utilização dessas correlações pode complicar quando da existência de
fontes de água bruta com significante quantidade de cor, que pode ser fator
preponderante e expressivo na produção de lodo.
Essas análises de cor aparente e turbidez, realizadas de forma rotineira no
processo de tratamento de água, possuem indicações indiretas da quantidade de
sólidos em suspensão, porem de baixo valor de correlação (Saron & Leite, 2001
apud Piccolo, 1999).
Ainda na fase de projeto, o desconhecimento das dosagens de coagulantes a
serem utilizados no processo de tratamento de água em função da qualidade da
água bruta, implica em dificuldades para a determinação segura da produção de
sólidos em ETA’s, sendo necessário portanto a sua determinação em laboratório de
ensaios de “jar-test" (Fernandes, 2002).
De acordo com a literatura disponível no meio técnico, foram descritas a
seguir algumas fórmulas empíricas normalmente utilizadas para a avaliação da
quantidade de sólidos secos gerados em um processo de tratamento de água de
ciclo completo. Estas fórmulas mostram que a turbidez é a grandeza mais
importante, porque está relacionada aos sólidos em suspensão.
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Water Research Center – WRC (1979)
T.S. = ( 1,2 x T + 0,07 x C + k x D + A) x 10-3
Onde:
T.S.: taxa de produção de sólidos secos (kg de matéria seca/m³ de água
tratada)
T : turbidez da água bruta (UNT)
C : cor da água bruta (UC)
k : coeficiente de precipitação:
k = 0,17 (sulfato de alumínio líquido)
k = 0,39 (cloreto férrico líquido)
A: outros aditivos, como carvão e polieletrólitos (mg/L)
D: Dosagem média do coagulante (mg/L)

•

REALI (1999)
1) Para ETA’s que utilizam Sulfato de Alumínio:
T.S. = (0,26 x SA +b x T)
2) Para ETA’s que utilizam Cloreto Férrico:
T.S. = (0,66 x CF + b x T)
3) Para ETA’s que utilizam abrandamento com cal:
T.S. = (2,5 x d)
Onde:
T.S. = Produção de sólidos secos (g sólidos/m3 água tratada)
SA: Dosagem de Sulfato de Alumínio (mg/L)
CF: Dosagem de Cloreto Férrico (mg/L)
T: Turbidez da água bruta (UNT)
b: Coeficiente variando de 1,0 a 2,0 (razão entre a concentração de
sólidos totais presentes na água bruta e a turbidez da mesma)
d = Dureza Total Removida (mg/L como CaCO3)
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CORNWELL et al. (1987)
W = 0,0864 x Q x (0,44 x D + b x T + A)
Onde:
W = quantidade de lodo (Kg/dia)
Q = vazão de adução de água (L/s)
D = dosagem de sulfato de alumínio (mg/L)
T = turbidez da água bruta (UNT)
A = dosagem de “auxiliares” ou outros produtos adicionados (mg/L)
b: Coeficiente variando de 1,5 a 2,0

Como exemplo de aplicação são apresentados na tabela 5, elaborada pelo
autor, os resultados obtidos para as fórmulas empíricas de REALI, CORNWELL e
WRC, na determinação da produção de sólidos secos nas ETA’s Guaraú, Alto da
Boa Vista e Taiaçupeba pertencentes ao sistema produtor de água da RMSP.
Tabela 5 - Cálculo da produção de resíduos sólidos secos - PRSS das principais
ETA’s da RMSP, segundo as fórmulas empíricas apresentadas
Sistema
Produtor

ETA

Vazão
3
(m /s)

Coagulante

Dosagem
média
(mg/L)

Turbidez
Média
(UNT)

Cor
(UC)

PRSS
(Kg/dia)
REALI
(1999)

CORNWELL
et al. (1987)

WRC
(1979)

Guaraú

Cantareira

33,0

Sulfato
de Alumínio

10,0

8,0

30,0

41.628

46.760

38.206

Alto da Boa
Vista

Guarapiranga

14,0

Cloreto
Férrico

18,0

5,0

30,0

23.442

18.652

18.290

Taiaçupeba

Alto Tietê

10,0

Cloreto
Férrico

40,0

5,0

86,0

29.290

21.686

23.870

Rio Grande

Rio Grande

5,5

Cloreto
Férrico

20,0

6,0

24,0

10.550

8.460

7.926

Notas: 1) Não considerado nos cálculos a parcela referente a outros aditivos (carvão
ativado, polieletrólitos, etc.)
2) Foi adotado b= 1,5
3) As fórmulas de Reali (1999) e Cornwell et al. (1987) utilizam os parâmetros
de turbidez e dosagem do coagulante
4) A fórmula da Water Research Center – WRC (1979), considera além dos
parâmetros de turbidez e dosagem do coagulante, também o parâmetro de
cor da água bruta
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Os resultados apresentados pela aplicação das três fórmulas empíricas
indicam entre elas diferenças de produção de sólidos secos que variam de 10% a
25% em função da qualidade da água bruta, do processo de tratamento imposto
pela ETA, tipo e dosagem dos produtos químicos aplicados na coagulação e
floculação da água bruta.
Para as ETA’s já implantadas e em operação a determinação da produção do
lodo preferencialmente se faz com o conhecimento do balanço de massa no
processo de tratamento de água (para a obtenção de resultados mais aferidos),
através da determinação de concentração de sólidos presentes nas várias
operações unitárias, durante um intervalo de tempo representativo (pelo menos 1
ano), em decorrência das diversas variações que possam ocorrer na qualidade da
água bruta e conseqüentemente nas variações das dosagens de materiais químicos
para o tratamento.
Assim, para se determinar a taxa de produção de sólidos é necessário em
primeiro lugar, definir as relações turbidez-sólidos suspensos a partir de uma série
histórica representativa utilizando-se de registros existentes na ETA e sempre que
possível complementados com novas determinações.
Essas correlações não são lineares e normalmente podem ser representadas
por uma curva de tendência.
Esse procedimento permite com base em dados históricos uma grande
exatidão no cálculo da produção de lodo, e nas correspondentes freqüências ao
longo de um ou mais anos, medindo-se também os impactos em função das
oscilações de ordem climática. Também permite estabelecer correlações exatas
entre as dosagens de coagulante utilizado e a turbidez.
Considerando as variáveis de um balanço de massa genérico, conforme
indicados na tabela 6, pode-se exemplificar a determinação da produção de lodo
gerado nas operações unitárias de uma ETA genérica de ciclo completo.
Tabela 6 - Variáveis de um balanço de massa genérico para um sistema de
tratamento de água
Variáveis

Unidade

Valores

Coagulante: FeCl3
Dosagem de coagulante
Vazão
SST no afluente
Taxa de captura de sólidos no sistema de equalização de
água de lavagem
Teor de sólidos no lodo proveniente do sistema de
equalização de água de lavagem
Porcentagem de água de lavagem utilizada na ETA
Taxa de captura de sólidos no sistema de desaguamento
Teor de sólidos no lodo proveniente do sistema de
desaguamento
Massa específica do lodo proveniente dos decantadores
Massa específica do lodo adensado
Massa específica do lodo desidratado
Massa específica do lodo seco termicamente

mg/L
3
m /s
mg/L

5,0
0,3
3,0

%

95

%

2,0

%
%

2,0
99

Fonte: Ferreira Filho (2000) apud Fernandes (2002)

%

25
3

kg/m
3
kg/m
3
kg/m
3
kg/m

1.020
1.020
1.060
1.010
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Na figura 11 é apresentado o fluxograma do balanço de massa genérico, com
a indicação das vazões e da produção de lodo nas fases do processo de tratamento
de água.

142,56kg/dia

25.920m3/dia
220,32kg/dia

25.401,6m3/dia
0,0 kg/dia

Água
bruta
Coagulação

Floculação

25.920m3/dia
77,76kg/dia

518,40 m3/dia
220,32kg/dia

Sobrenadante

Desinfecção
e correção
de pH

Filtração

Àgua
tratada

25.401,6m3/dia
0,0 kg/dia

Polímero

Tanque de equalização
e sedimentação
Água de lavagem

518,14m3/dia
11,02kg/dia
10,26m3/dia
209,30kg/dia

Corpo
receptor
Lodo
gerado
10,26m3/dia
209,30kg/dia

Polímero
Desidratação

Massa de sólidos secos: 198,84 kg/dia
Massa de sólidos úmidos: 795,36 kg/dia
Volume úmido: 0,75 m3/dia

Destinação final

Figura 11 – Fluxo do balanço de massa e produção de lodo prevista para uma ETA
genérica de ciclo completo – Ferreira Filho (2000) apud Fernandes (2002)
2.2 Caracterização do lodo de ETA
O lodo de ETA normalmente contém baixas concentrações de macronutrientes como o fósforo e nitrogênio, porém, apresentando em suas formulações
a presença de metais como alumínio, arsênio, cádmio, cromo, chumbo,
manganês, níquel e zinco, conseqüência das características geológicas da bacia
hidrográfica, ainda, fertilizantes, pesticidas e efluentes domésticos, resultado de
ações antrópicas e que normalmente são carreados pelas águas de chuva. São
predominantemente inorgânicos e consistem basicamente de coagulantes metálicos
e outros produtos químicos utilizados no processo de tratamento de água,
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apresentando ainda, argila fina, galhos, folhas, algas e microrganismos removidos
no processo de tratamento de água.
As características físico-químicas dos resíduos de uma ETA são diferentes
dos biossólidos produzidos em uma estação de tratamento de esgotos – ETE.
A maior diferença entre elas está no alto conteúdo orgânico presente no lodo
de ETE, que ao se degradarem provocam odores desagradáveis ao contrário dos
resíduos de ETA’s (com raras exceções).
Conforme ALBRECHT (1972) apud CORDEIRO (1981), esses despejos de
ETA’s também se caracterizam por possuírem grande umidade, geralmente maiores
que 95%, estando de maneira geral sob forma fluida, basicamente constituídos de
colóides, com tamanhos que variam de 1nm (1nm = 10-6 mm) a 1mm, de aspecto
gelatinoso, sendo considerados fluidos não-Newtonianos.
A água presente nos lodos de ETA’s pode ser classificada em quatro
categorias conforme indicado na tabela 7.
Tabela 7 – Classificação da água presente no lodo de ETA
Classificação da água
presente no lodo

Descrição

Livre

Parcela que se move livremente com maior facilidade, por
gravidade, através de remoção por processos mecânicos ou
naturais, drenagem e evaporação

Do floco

Necessário uma quantidade maior de energia, devido a uma maior
dificuldade na sua remoção. Está intimamente ligada à partícula
floculada

Capilar

Fortemente ligada à partícula sólida por intermédio de pontes de
hidrogênio. Para remoção é necessária força mecânica, para que
o floco seja quebrado

Absorvida

Ligada quimicamente à partícula sólida coloidal. Sua remoção só é
possível a altas temperaturas ou elevada quantidade de energia

Fonte: Hsieh & Raghu (1997) apud Cordeiro (2001)
Segundo levantamentos realizados, operam no Brasil cerca de 7.500 ETA’s
de ciclo completo que dispõem seus lodos inadequadamente, na maioria lançados
nos corpos d’água (PARSEKIAN, 1998).
No Brasil, pouca experiência existe em relação aos resíduos gerados nos
decantadores de ETA’s de ciclo completo. Esse aspecto mostra que dessa forma, o
impacto provocado pelo lançamento desse resíduo em cursos d’água é
relativamente desconhecido, estimando que cerca de 2.000 toneladas de sólidos são
lançados diariamente sem nenhum tratamento (Cordeiro, 1999).
O grande problema diz respeito às ETA’s que descarregam seus lodos em
intervalos de tempo acima de 20 dias, com concentrações de sólidos maiores que
2,5%, podendo provocar alterações consideráveis nessas águas em total desacordo
com a legislação ambiental.(Cordeiro, 1999).
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Segundo Cornwell (1987), os metais presentes no lodo de ETA podem causar
impactos ao meio ambiente dependendo de como é feita a sua destinação, podendo
causar efeitos de toxicidade quando lançados nos córregos e rios, contaminando
peixes, flora, fauna e até mesmo as comunidades bentônicas existentes nos
ecossistemas aquáticos, tão importantes para o desenvolvimento de seu habitat.
Dentre os metais o alumínio se destaca devido ao seu potencial tóxico, sendo
objeto de pesquisas ainda não conclusivas quanto à possibilidade de causar
doenças neurológicas como o mal de Alzheimer, demência pré-senil e outras
(Bourbigot et al., 1988, Miller et al., 1984 & Redicdit, 1975) apud (Cordeiro, 1999).
De acordo com a norma NBR 10.004/2004 – 2ª edição, o lodo de ETA é
considerado resíduo classe II A – não-inerte requerendo o seu enquadramento
dentro de parâmetros físico-químicos estipulados pela norma, quer seja para a sua
destinação no meio ambiente ou mesmo na sua utilização em alternativas de
aplicação direta e de uso com outros materiais. Portanto torna-se necessário a sua
caracterização laboratorial e tratamento adequado para o fim que se destina.
Segundo a AWWA (1987), esses resíduos gerados em ETA’s podem ser
classificados em quatro categorias em função dos processos de clarificação da
água:
1) Nos processos de remoção de cor e turbidez que são os lodos gerados
nos decantadores, flotadores com ar dissolvido e das águas de lavagem
dos filtros.
2) Nos processos de abrandamento.
3) Nos processos avançados objetivando a redução de compostos orgânicos
presentes na água bruta (carvão ativado, etc).
4) Nos processos visando a redução de compostos inorgânicos nos resíduos
líquidos, tais como processos de membrana (osmose reversa,
nanofiltração, etc.).
Deve-se avaliar a estrutura desses resíduos, considerando outras
características não tradicionais quanto às propriedades físicas, que permitam uma
visão mais abrangente para a definição do tipo de tratamento a ser imposto na
remoção da água, tais como tamanho e distribuição das partículas, resistência
específica de filtração, estruturas dos sólidos e compressibilidade (Cordeiro, 2001).
Segundo Cordeiro (1977), os lodos gerados nas ETA’s possuem alguns
fatores similares como:
•

Insolúvel em pH de águas naturais (classificação NBR-12216 – ABNT,
1992).

•

Resistente à passagem de água através dele.

•

Isolante quando disposto no solo.

•

Pronta sedimentação, porém apresenta inadequada concentração e
compactação do lodo para manuseio.

Conforme KNOCKE (1983), na tabela 8 são indicadas as propriedades físicas
do lodo de ETA, classificadas em macropropriedades e micropropriedades.
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Tabela 8 - Propriedades físicas do lodo de ETA
Classificação

Propriedades físicas

Macropropriedades

Micropropriedades

•

Resistência específica

•

Taxa de sedimentação

•

Concentração de sólidos na torta (lodo desaguado)

•

Distribuição de tamanhos de partículas

•

Densidade

Fonte: KNOCKE (1983)
A qualidade do lodo está diretamente relacionada às impurezas existentes na
água bruta, no tipo de processo da ETA, na eficiência das operações unitárias de
coagulação e decantação dos sólidos, dos produtos químicos aplicados e da rotina
operacional de limpeza dos decantadores e filtros.
Na tabela 9 são indicados os componentes mais comuns dos resíduos
gerados no processo de tratamento de água.
Tabela 9 – Componentes dos lodos gerados em processos de tratamento de água
Componentes

Proveniente de:

Aparece no lodo como:

Sólido

Sólidos dissolvidos

Água bruta

Sólidos dissolvidos

Somente se
precipitados

Sólidos suspensos
(silte)

Água bruta

Silte – sem mudança

Sim

Matéria orgânica

Água bruta

Provavelmente sem mudança

Sim

Sais de alumínio

Coagulação
química

Hidróxido de alumínio

Sim

Sais de ferro

Coagulação
química

Hidróxido de ferro

Sim

Polímeros

Tratamento químico

Sem mudança

Sim

Cal

Tratamento químico
e correção de pH

Ou carbonato de cálcio ou, se for
usado solução de cal, somente
impurezas

Sim

Carvão ativado em pó

Controle de sabor e
odor

Carvão ativado em pó

Sim

Cloro, ozônio

Desinfecção

Em solução

Não

Fonte: Doe (1990)
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Na tabela 10 são indicados os valores típicos de análises de lodos de ETA’s
em função da aplicação de sulfato de alumínio, sais de ferro e com abrandamento
por cal, para a remoção de sólidos.
Tabela 10 – Características do lodo de ETA em função dos coagulantes aplicados
para a remoção de sólidos
Características do lodo de ETA
Parâmetros

Com sulfato de
alumínio

Com sais de ferro

Sólidos Totais (%)

0,1 - 4

0,25 - 3,5

Com
abrandamento
por Cal
2 - 25

Al2O3 . 5,5H2O (%)

15 - 40

-

-

Inorgânicos (%)

35 - 70

-

-

Matéria Orgânica (%)

15 - 25

-

-

pH

6-8

7,4 - 9,5

-

DBO (mg/L)

30 - 300

-

-

DQO (mg/L)

30 - 5.000

-

-

Fe (%)

-

4,6 - 20,6

-

Voláteis (%)

-

5,1 - 14,1

-

CaCO3

-

-

75

Sílica como SiO2 (%)

-

-

6

Alumínio como Al2O3 (%)

-

-

3

Magnésio como MgO (%)

-

-

2

Carbono Total (%)

-

-

7

Fonte: Richter (2001)
Conforme Reali (1999), o armazenamento do lodo por longo período nos
decantadores, visando aumentar a sua concentração, não é recomendável, pois
favorece o surgimento de condições anaeróbicas na massa do lodo acumulado
propiciando dissoluções de metais como Fe, Mn, Al e metais pesados.
Quanto maior for o tempo de acumulação do lodo decantado, pior será a
qualidade do lodo a ser tratado em decorrência da possibilidade de maiores
concentrações de sólidos, substâncias químicas e biológicas (Di Bernardo &
Centurione Filho, 2002).
Os tipos e formas de remoção de lodo dos decantadores devem ser
discutidos e avaliados sob todos os aspectos para a elaboração e implantação de
um projeto de ETA. Os tanques de sedimentação devem possuir condições de
remoção rápida e contínua, pois são fatores determinantes para uma menor
concentração de sólidos, permitindo uma melhor desidratação do lodo e
conseqüentemente uma condição mais adequada para a sua destinação final.
Para a determinação das características do lodo, devem ser procedidas as
verificações quanto ao tipo de resíduo gerado, quantidades de resíduos produzidos,
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classificação das características físicas, químicas e específicas e particularmente as
relacionadas ao tratamento e adequada destinação final.
Conforme apresentado na tabela 11, para a caracterização do lodo de ETA
parâmetros devem ser verificados e avaliados, considerando os aspectos ambientais
e geotécnicos do resíduo.
Tabela 11 – Características ambientais e geotécnicas do lodo
Características

Descrição

Ambientais

• Importante verificação dos parâmetros de pH, sólidos, metais, DQO,
biodegrabilidade, toxicidade, pesticidas, fertilizantes, compostos orgânicos
voláteis, dentre outros.

Geotécnicas

• Formas de remoção da água e utilizações para os sólidos resultantes, com
definição de parâmetros de granulometria, limite de liquidez, limite de
plasticidade, resistência específica, etc.

Fonte: Hsieh & Raghu (1997) apud Cordeiro (2001)
Um dos objetivos de trabalhar com esse resíduo, é o seu condicionamento e
redução de volume com a retirada da água e aumento do teor de sólidos, para que
possa ser utilizado e ou disposto adequadamente, minimizando os impactos
negativos ao meio ambiente. Por isso, torna-se necessário uma avaliação criteriosa
quanto à tecnologia a ser utilizada para o seu tratamento, determinante para a
logística de transporte e destinação.
Segundo Richter (2001), os lodos com menores proporções de sulfato de
alumínio ou de coagulantes de ferro, apresentam melhores condições e maior
facilidade para o tratamento (adensamento e desidratação). O aspecto e
características desses lodos variam de acordo com a concentração de sólidos
presentes.
Na tabela 12 são apresentadas as aparências do lodo de sulfato de alumínio
para cada faixa de concentração de sólidos correspondentes.
Tabela 12 – Aparência do lodo de sulfato de alumínio
Aparência do Lodo de Sulfato de Alumínio
Concentração de Sólidos (%)

Aparência do Lodo

0-5

Líquido

8 - 12

Esponjoso, semi-sólido

18 - 25

Argila ou barro suave

Fonte: Richter (2001)
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2.2.1 Ensaios geotécnicos
Pesquisa realizada por Sartori & Nunes (1997) na ETA Rio das Velhas – MG,
teve como objetivo a investigação de metodologia já utilizada na mecânica dos solos
através de ensaios geotécnicos para a caracterização do lodo adensado coletado
dos decantadores, e a viabilidade de sua padronização (metodologia) como
instrumento na definição de tratamento e destinação final do lodo.
Todos os ensaios realizados acompanharam as normas padronizadas da
Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT sobre o assunto, ou seja:
•

NBR 6457 – Amostras de Solo – Preparação para ensaios de
compactação e ensaios de caracterização.

•

NBR 6459 – Solo – Determinação do Limite de Liquidez.

•

NBR 6508 – Grãos de Solos que passam na peneira de 4,8 mm –
Determinação de massa específica.

•

NBR 7180 – Determinação do Limite de Plasticidade.

•

NBR 7181 – Análise Granulométrica.

Na tabela 13 são apresentados os resultados obtidos com os ensaios
realizados com o lodo amostrado, segundo metodologia das normas da ABNT para a
caracterização geotécnica.
Tabela 13 - Resultados dos ensaios geotécnicos
Ensaios e Grandezas

Peneiramento Fino
(% que passa)

Sedimentação (%)

Lodo do decantador

Lodo do filtro

Peneira 16
Peneira 30
Peneira 40
Peneira 50
Peneira 100
Peneira 200
Areia média
Areia fina
Silte
Argila

100,00
99,76
99,62
99,51
99,91
97,37
0,00
0,00
20,0
80,0

99,06
93,60
92,20
91,35
88,85
87,91
-

Ɣmáx (g/cm )

1,33

-

Hot (%)
LL (%)
LP (%)
IP (%)

36,20
61,00
33,66
27,34

63,37
-

2,76

1,96

3

Compactação
(Proctor)
Limites (%)
Ɣ (g/cm )
3

Fonte: Sartori & Nunes (1997)
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O lodo de ETA’s é constituído de partículas finas coloidais e no ensaio de
determinação de granulometria são passantes na peneira malha 200 (0,075mm),
sendo classificados na escala ABNT, como siltes e argilas.
O lodo sedimentado nos decantadores apresenta predominância de material
argiloso, apresentando pesos específicos de acordo com a natureza do material em
torno de 27 a 28 KNm-3, apresentando condições ótimas sob Proctor Normal, ou
seja, altos valores de umidade ótima e baixos valores de peso específico aparente
seco máximo.
O estudo de acordo com os resultados obtidos, considera como válida e
viável a utilização dos ensaios tradicionais de caracterização da mecânica dos solos
para o lodo sedimentado no decantador devido à sua semelhança ao solo, o que
permite procedimentos já estabelecidos e universais facilitando na análise
laboratorial dos parâmetros, e com isso, redução de custos laboratoriais.
De acordo com as características encontradas no lodo de ETA, é possível a
sua utilização em alternativas tecnológicas para o uso na fabricação de solocimento, exigindo a sua mistura com areia ou outros solos, a fabricação de tijolos
maciços de solo-cimento, com a utilização de prensa manual, de acordo com a NBR
10.832.
O lodo pode ainda ser investigado quanto à sua utilização na fabricação de
materiais cerâmicos, como tijolos comuns ou maciços, tijolos furados, telhas,
manilhas de grês e argamassas.
Recomenda-se que tais matérias primas utilizadas na fabricação de solocimento e tijolos maciços, apresentem nos parâmetros técnicos os limites
estabelecidos na tabela 14.
Tabela 14 – Caracterizações necessárias para as matérias primas a serem utilizadas
na fabricação do solo-cimento e de tijolos maciços de solo-cimento
Granulometria

Limite de Liquidez

Material que passa (%)

LL (%)

Peneira 4 (4,8 mm)

100

Peneira 200 (0,075 mm)

10 a 50

≤ 45

Índice de
Plasticidade
IP (%)

≤ 18

Fonte: Sartori & Nunes (1997)
Recomenda-se a não utilização de sistemas de classificação geotécnica USC
e HRB, por serem utilizados em aplicações específicas como pavimentação
rodoviária ou aeroportuária, considerando que tais sistemas privilegiam os
agregados grossos.
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2.2.2 Físico-químico do lodo centrifugado
Estudos realizados por Andreoli, Portella & Hoppen (2000) para a
caracterização físico-químico do lodo centrifugado da estação de tratamento de
água Passauna – Curitiba-PR, teve como objetivo a avaliação de resultados
encontrados através dos ensaios de umidade, pH, análise de perda ao fogo, difração
de raios-X (DRX), análise química por fluorescência de raios-X e espectrofotometria
de absorção atômica.
A estação de tratamento é do tipo ciclo completo, com capacidade de
tratamento de 2.400 L/s, onde se utiliza o sulfato de alumínio como coagulante.
Os sólidos decantados passam por um processo de adensamento e
posteriormente são centrifugados (desidratação), na qual ocorre aplicação de
polímeros (condicionamento) com a finalidade de melhorar a eficiência do processo.
O experimento realizado com o lodo centrifugado baseou-se na análise de
amostras com as determinações dos principais parâmetros a serem estudados,
apresentando os resultados indicados na tabela 15.
Tabela 15 - Resultados das principais variáveis analisadas das amostras de lodo
centrifugado para a caracterização físico-química
Parâmetros

Resultados

Teor de Umidade (%)

Em torno de 87

pH

Varia de 6,4 a 7,1
Alumínio
(Al2O3)

Análise Química e
Raio-X

Sílica
(SiO2)

(%)

Ferro
(Fe2O3)

Varia de 20,80% a 23,62% do lodo seco

Varia de 12,75% a 14,10% do lodo seco

Varia de 7,58% a 8,39% do lodo seco

Perda ao Fogo (%) (*)

Em torno de 50

DTA

Reações Endotérmicas

Fonte: Andreoli et al. (2003)
(*) Obtido pela análise termogravimétrica, após secagem de 110ºC por 24 horas.
DTA – Análise térmica diferencial
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Para a caracterização do lodo foram realizados os ensaios e metodologias
para determinação dos parâmetros conforme a seguir:
•

Verificação da umidade pelo método gravimétrico, pesando as amostras
numa balança e após secando essa mesma amostra com lâmpadas
infravermelho até se obter peso constante.

•

Determinação do pH segundo norma ASTM 4980-89.

•

Análise de perda ao fogo com equipamento de análise térmica, com
cadinho de platina aberto sob atmosfera de O2 e N2 e taxa de aquecimento
do forno de 10ºC por minuto até 1000 ºC.

•

Difração de raios-X (DRX), com o material “in natura”, seco em estufa a
110ºC por 12 horas e depois calcinado a 700ºC por 3 horas e
posteriormente analisado.

•

Para a análise química dos elementos constituintes foram confeccionadas
pastilhas de vidro contendo as amostras de lodo e submetidas ao
equipamento de fluorescência de raios-X.

•

Espectrofotometria de absorção atômica, com atomização em chama para
análise dos elementos de Fe, Si e Al.

Na figura 12 é apresentado o gráfico demonstrando a evolução dos resultados
encontrados no ensaio da análise térmica diferencial (DTA) para duas amostras de
lodo da ETA Passauna.

Figura 12 – Gráfico da análise térmica diferencial (DTA) para duas amostras de lodo
- Andreoli et al. (2003)
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Conforme análise térmica diferencial (DTA) realizada após secagem a 110ºC
por 24 horas das duas amostras de lodo, foram definidas as faixas de temperatura
com indicação de picos endotérmicos, podendo-se atribuir aos resultados
encontrados os seguintes fatores:
a) A amostra 2 apresenta pico endotérmico na faixa de temperatura entre
20°C e 200ºC, maior que na amostra 1, devido à absorção de umidade do
ambiente referente ao período de estocagem da amostra antes do ensaio.
b) A amostra 1 apresenta reação endotérmica na faixa compreendida entre
340°C a 400ºC, o que não se verifica para a amostra 2, devido
provavelmente ao processo de desidratação dos materiais argilosos ou
decomposição de material carbonático.
Com relação às análises por difratograma da amostra seca sem calcinação à
temperatura de 700ºC, este não apresentou picos de fase cristalina, o que significa
que o material é amorfo. Os elementos encontrados em sua maior quantidade foram
o Al, Si e Fe, em decorrência do uso do coagulante sulfato de alumínio e pela
presença natural de areia e argila presentes na água bruta.
O estudo concluiu que de acordo com as características encontradas nas
análises, a ETA Passauna deve adotar alternativas de destinação que torne o lodo
inerte, tais como a incorporação em tijolos, concreto, entre outros, porém,
apresentando restrições quanto à aplicação na agricultura, principalmente devido à
presença de alumínio em altas quantidades.
2.3 Tratamento de lodo das ETA’s
O tratamento do lodo de ETA tem como objetivo a remoção da água presente
em sua estrutura, proporcionando um melhor condicionamento das características
físico-químicas, com aumento do teor de sólidos e conseqüentemente a redução de
volume a ser destinado de forma econômica e adequada tecnicamente.
O grau de tratamento do lodo depende da destinação que se pretende dar ao
mesmo. A escolha do sistema de tratamento do lodo deve de preferência ser
considerado na fase de implantação da ETA, cabendo observar para cada caso as
suas vantagens e desvantagens operacionais.
Para o tratamento do lodo de ETA, várias opções devem ser estudadas em
função da qualidade da água bruta, características do lodo gerado, produção de lodo
a ser tratado, disponibilidade de área para implantação do sistema próxima ou nas
imediações da ETA e custos envolvidos para a sua implantação.
O tratamento de lodo precede de uma fase de adensamento ou
espessamento seguido de desidratação ou desaguamento, o que requer a
utilização de dispositivos que podem ser:
•

Mecânicos como filtros prensa, filtração a vácuo e centrífugas.

•

Não-mecânicos como leitos de secagem e lagoas.

Na tabela 16 são indicadas as situações quanto às fases de implantação de
um sistema de tratamento de lodo em ETA de ciclo completo, mostrando as
vantagens e desvantagens a serem consideradas para uma tomada de decisão.
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Tabela 16 – Vantagens e desvantagens quanto à fase de implantação de um
sistema de tratamento de resíduos numa ETA de ciclo completo
Situação

Vantagens

Desvantagens

• Dimensionamento do
sistema de tratamento
de água juntamente
com o sistema de
tratamento do lodo

• Compatibilização dos
tratamentos da fase líquida
e da fase sólida

• Produção do lodo e suas
características não são
conhecidas a priori, impondo
dificuldades na obtenção de
parâmetros de projeto das
unidades de tratamento da fase
sólida e conseqüentemente
recuperação de água

• ETA já existente e
projeto e construção
do tratamento da fase
sólida efetuada a
posteriori

• ETA em funcionamento
possibilita ensaios pilotos
com o lodo gerado para
determinação do processo
de tratamento mais
adequado para o resíduo,
bem como de seus
parâmetros de projeto

• Limitação do ponto de vista
construtivo na adequação do
sistema de tratamento da fase
líquida visando um projeto
econômico do tratamento da
fase sólida

Fonte: Ferreira Filho & Laje Filho - PNCDA (1999)

Na figura 13, é apresentado o esquemático de um sistema de tratamento de
lodo de ETA de ciclo completo.

ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA DE ÁGUA
BRUTA

Estação
Elevatória
de Lodo
Tanques de
Decantação

Floculadores
Decantadores
Filtros
Reservatório

ÁGUA TRATADA

ETA

Estação
Elevat.
Água
Lavagem

Tanque de
Estocagem de
Lodo

Tratamento
de Lodo

Destinação Final

Figura 13 - Sistema de tratamento de lodo de ETA
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2.3.1 Adensamento
Conforme Di Bernardo et al. (2002), o adensamento do lodo é extremamente
importante, pois o sucesso da desidratação está diretamente relacionado ao teor de
sólidos do lodo obtido no adensamento (maior ou igual a 2,0%).
Durante o processo de purificação da água, o lodo gerado apresenta
quantidades de água muito elevadas, sendo necessário a sua redução, através de
meios físicos na fase de adensamento, e com isso propiciando a redução da
capacidade volumétrica dos equipamentos envolvidos na fase de desidratação, e
conseqüentemente um funcionamento mais adequado e econômico.
Os lodos adensados podem ser de fácil ou de difícil desidratação, sendo a
resistência específica um fator importante para essa determinação (Reali, 1999).
De acordo com os estudos desenvolvidos por KNOCKE & WAKIELAND
(1986), quanto menores as partículas do lodo maior a resistência específica e
conseqüentemente maior será a taxa de desaguamento.
Para reduzi-lo, torna-se necessário seu condicionamento que pode ser
químico, físico ou biológico.
No adensamento do lodo são adicionados insumos químicos tais como
polímeros, sulfatos e cloretos férricos (condicionamento), os quais aumentam o
tamanho das partículas menores por floculação, promovendo na fase de
desaguamento a eficiência esperada.
A figura 14 mostra o esquemático de um sistema de adensamento para lodo
de ETA.

BOMBA DE
SOLUÇÃO
DE
POLÍMERO

LODO
ADENSADO

ADENSADOR

TANQUE
DE
POLÍMERO

BOMBA
DE
LODO

LODO
ALIMENTADO

FILTRADO

Figura 14 - Esquemático de um sistema de adensamento – (Mendes, Seckler &
Bosco, 2001)
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Os meios físicos mais utilizados são:
•

Adensamento por gravidade (tanques de sedimentação) - não-mecânicos

•

Adensamento por flotação - não-mecânicos.

•

Adensamento por centrífugas – mecânicos.

•

Adensadores de esteira (filtros de esteiras com raspadores ou filtros
prensa de esteira – belt-press) – mecânicos.

Essas alternativas apresentam vantagens e desvantagens, e as suas
escolhas dependem de estudo, caso a caso, quanto à viabilidade técnica,
econômica e ambiental, considerando quais os resultados esperados de teores de
sólidos a serem alcançados na fase de desaguamento (desidratação).
A tabela 17 apresenta um comparativo das tecnologias de adensamento.
Tabela 17 – Comparativo das tecnologias de tratamento para o adensamento do
lodo de ETA
Adensadores

Tipo

• Gravidade
Nãomecânico

• Flotação

• Centrífugas
• Filtro de esteira
• Belt-press

Mecânico

Vantagens

Desvantagens

• Processo contínuo e por
batelada (menores
instalações)
• Menos complexos;
• Fáceis de operar
• Baixo custo de implantação e
de equipamento
• Menor energia operacional
• Concentrações de sólidos de
2% a 8%, dependendo da
utilização ou não de
condicionante e de cal

• Maior área para
implantação
• Condições climáticas

• Obtenção de lodo com
concentração de 6 -8%
• Raspador de translação mais
adequado para concentrações
de sólidos maiores
• Eficiência operacional
• Fáceis de operar

• Maior área para implantação
• Raspador rotativo (arrastam
a água junto com o lodo,
produzindo lodo no máximo
com 3% de concentração de
sólidos)
• Condições climáticas
• Maior energia utilizada

• Utilização de áreas menores
para instalação
• Concentrações de sólidos de
1% a 6%, dependendo da
utilização ou não de
condicionantes
• Automatização
• Eficiência operacional
• Fáceis de operar

• Médio custo do
equipamento
• Maior energia utilizada
• Requer manutenção
periódica
• Custo operacional
• Construção de instalação

Fonte: Adaptação de Cordeiro (1977) & Richter (2001) & Di Bernardo et al. (2002)
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2.3.2 Desaguamento
Segundo Souza Filho (1998) esta fase de tratamento, tem como objetivo a
redução de água no lodo e conseqüentemente o seu volume a ser disposto.
O desaguamento é sempre um procedimento necessário tanto para o lodo
gerado em sistemas de tratamento de esgotos como em sistemas de tratamento de
água, pois tem como finalidade a sua transformação de sólidos, ainda com elevado
teor de umidade, em sólidos mais concentrados com teores de sólidos na faixa de
15% a 30%, transformando-o num material mais compacto e seco (estado pastoso),
melhorando as suas características de manuseio e diminuindo significativamente os
custos de transporte e destinação final.
Alguns dos motivos que justificam esta redução de volume são:
•

Os custos de transporte de lodo para o local de destinação final tornam-se
menores tendo em vista a redução do volume pelo desaguamento.

•

O lodo desaguado é de mais fácil manuseio que o lodo adensado ou
líquido.

•

A redução do conteúdo de umidade do lodo permite a sua incineração com
mais eficiência.

•

Caso se utilize a compostagem como opção de seu reúso, o lodo
desaguado reduz a quantidade e, portanto o custo dos agentes aditivos
desse tipo de processo.

•

No caso da destinação final ser em aterro sanitário, o desaguamento
torna-se necessário para a diminuição da produção de chorume.

•

Melhoria das características físicas no caso de alternativas de utilização
com outros materiais de construção civil.

A remoção de água do lodo pode ser feita naturalmente através do emprego
de leitos de secagem ou lagoas de secagem ou mecanicamente através de uma
série de alternativas de equipamentos, destacando-se os filtros-prensa de placas e
de esteiras, as centrífugas, screw-press, dentre outros disponíveis no mercado.
Os processos naturais são extremamente dependentes das condições
climáticas do local e em geral demandam grandes áreas para sua implantação.
Os leitos de secagem são processos ideais de utilização a céu aberto, em
regiões favoráveis em termos climáticos de evaporação através de radiação e
convecção.
Embora demandem um nível de mão-de-obra menos qualificada para sua
operação, as operações de limpeza e recomposição das camadas de drenagem são
extremamente trabalhosas resultando em uma grande demanda operacional.
Os tipos de leito de secagem podem ser a vácuo, de tela em cunha,
tradicionais, com manta geotêxtil, pavimentados e solares (utilizados no sul e no
sudoeste dos Estados Unidos), em função das características climáticas favoráveis e
que propiciam uma melhor evaporação.
Na figura 15 é mostrado o esquemático do processo de desidratação em um
leito de secagem.
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Chuva quando o leito é descoberto

Evaporação através da RADIAÇÃO e CONVECÇÃO

LODO
Meio poroso e Camada Suporte

Figura 15 - Sistema natural de leito de secagem – (Cordeiro, 2001)
Os mais utilizados são os tradicionais constituídos de tanques rasos com
estrutura de camada suporte, meio filtrante e drenante, possuindo duas ou três
camadas de areia com granulometrias diferentes e espessuras em torno de 30 cm
conforme detalhe da figura 16.

Figura 16 - Seção de um leito de secagem convencional - (Jordão & Pessoa, 1995)
Conforme as pesquisas realizadas em laboratório por Freitas et al. (2003),
modificações foram propostas com a substituição do leito de secagem convencional
por um leito modificado constituído de brita e manta geotêxtil.
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Os ensaios mostraram melhora significativa quanto ao tempo de drenagem
em comparação com os leitos de areia.
Na figura 17 são mostrados os resultados obtidos quanto à comparação dos
tempos aferidos no processo de filtragem em leitos de secagem convencionais e os
de secagem modificados (não-convencionais).

Filtragem de Lodo em Leito de Secagem

Volume Filtrato (ml)

3000
2500
2000
Leito 1
Leito 2

1500
1000
500
0
0:00

0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 5:45 6:30 8:00 9:00
Tempo (horas)

Figura 17 - Comparação entre o tempo de drenagem do leito 1 convencional e o leito

2 não convencional (Freitas et al., 2003)
Para o desenvolvimento dos testes realizados por Freitas et al. (2003) foram
utilizadas amostras de lodos de três ETA’s (São Carlos, Araraquara e Rio Claro),
com tratamento de ciclo completo, vazões de produção em torno de 500 l/s,
possuindo cada uma delas condições operacionais distintas, como o coagulante
utilizado, forma de freqüência de remoção de lodo, forma de destinação de lodo,
características da água bruta, dentre outros.
Foram utilizadas mantas geotêxteis de diferentes densidades, com o objetivo
de comparação dos resultados de concentração de sólidos totais e remoção de
água.
Na tabela 18 são apresentados os tipos de mantas utilizadas e suas
correspondentes densidades.
Tabela 18 - Tipos de mantas geotêxteis
Mantas

Densidades

OP 15
OP 20
OP 30
OP 60

150 g/m
2
200 g/m
2
300 g/m
2
600 g/m

Fonte: Freitas et al. (2003)

2
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O leito de secagem foi construído em escala de laboratório na forma de um
tronco de pirâmide em chapa metálica. No fundo do leito foi colocado uma camada
de brita 1, para permitir o escoamento da água sendo coberta com manta (fundo e
laterais). Em seguida foi feita a aplicação de 20 litros de lodo “in natura” para
secagem, sendo o conjunto acondicionado em local com insolação, ventilação e
abrigado da chuva.
Na figura 18 é demonstrado o tempo alcançado para a remoção de água do
lodo amostrado de acordo com o tipo de manta utilizada no processo.

Porcentagem de Remoção de Água do Lodo de ETA
Para concentração de 1,79% de sólidos
100

Porcentagem de Remoção
(%)

90
80
70
OP60

60

OP30

50

OP20

40
OP15

30
20
10
0
0

60

120

180

240

300

360

420

480

540

600

Tempo (minutos)

Figura 18 - Remoção de água do lodo na concentração de 1,79% de sólidos (Freitas
et al., 2003)
Os resultados obtidos com os ensaios de filtração, variando-se as alturas de
lodo no leito, concentração de partículas na amostra e tipo de manta aplicada foram
os seguintes:
•

A remoção da água atingiu um percentual de 85% após um tempo de 90
minutos. Nos leitos convencionais essa remoção é atingida em períodos
acima de 12 horas.

•

A partir do aumento da concentração de sólidos, o percentual de água
drenada diminuiu.

•

As análises da água de drenagem quanto aos parâmetros de cor, turbidez,
sólidos totais e Demanda Química de Oxigênio - DQO, mostraram
reduções acima de 95%.
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•

Foram observados valores de remoção de sólidos totais de até 99%,
considerando os vários tipos de mantas.

•

Para cada camada de lodo encontraram-se concentrações de sólidos bem
próximos, porém a remoção de líquido se manteve num intervalo de 50 a
60%.

•

As presenças de metais foram detectadas na análise química do lodo.

•

A utilização de mantas com espessuras maiores resistem mais e podem
ser lavadas periodicamente com sistemas de hidrojateamento e
reutilizadas.

•

Os tempos de drenagem no sistema de leito de secagem modificado são
menores que dos leitos de secagem convencionais, porém a qualidade do
drenado é pior.

A flexibilidade do leito de secagem modificado é maior do que os dos leitos de
secagem convencionais, permitindo a dispensa de um sistema de adensamento de
lodo, pois a concentração dos resíduos descartados pode ser absorvida pelos leitos
modificados.
Quanto à utilização de lagoas, esses são sistemas mais antigos utilizados
para tratamento de resíduos líquidos ou de lodo de ETA’s e ETE’s, ou mesmo,
serem utilizados para o armazenamento, secagem e destinação final de resíduos.
Com relação aos sistemas mecanizados, estes propiciam um menor contato
direto do lodo com os operadores da ETA, além de possuírem maior capacidade de
desaguamento e melhor eficiência na redução de volume e conseqüentemente
aumento no teor de sólidos do lodo, agregando qualidade necessária para a
destinação final.
Em contrapartida, são sistemas que consomem energia elétrica necessitando
de mão-de-obra mais qualificada para a sua operação e de implantação de um
sistema de pré-condicionamento químico através da aplicação de coagulantes ou
polímeros para melhorar a eficiência operacional do tratamento.
Para o desaguamento mecânico, os equipamentos mais utilizados são os
filtro prensa de placas, filtro prensa de esteira, filtro rotativo a vácuo,
centrífugas, contipress (screw-press) e decanter centrífugo.
Qualquer que seja a alternativa escolhida para o processo de desaguamento,
esta pode apresentar vantagens e desvantagens operacionais, dependendo da
qualidade e características que se requer para o lodo em função da sua destinação
final.
A tabela 19 apresenta a performance e limitações operacionais de tratamento
dos principais equipamentos mecânicos de desidratação de lodo e o resultado
esperado quanto ao teor de sólidos secos.
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Tabela 19 - Sumário das principais tecnologias de desidratação
Técnica

Limitação

Custo
Relativo

• Sua eficiência é muito sensível às
características da suspensão.
• As correias podem se deteriorar
rapidamente na presença de
material abrasivo.

Baixo

• Não tão efetiva na desidratação e
médio como filtração.
• O tambor está sujeito à abrasão.

Médio

• Necessita a aplicação de cinza e
cal. Elevação do pH a 11,5.
• Troca do meio filtrante demorada.
• Elevado custo operacional e de
energia.

Alto

Aplicação

• Capaz de obter um lodo
Prensa
relativamente seco, com 40-50%
desaguadora
de sólidos secos. Lodo de sulfato
15 a 20%.
• Capaz de obter um lodo
desidratado com 15-35% de
sólidos. Lodos de cal desidratam
mais facilmente.
Decantação
• Taxa de captura de sólidos entre
centrífuga
90-98%.
• Adequada para áreas com
limitação de espaço.
• Usado para desidratar sedimentos
finos.
Filtro prensa • Capaz de obter torta com 40-50%
de placas
de sólidos em lodos de cal, com
uma taxa de captura de até 98%.
• Mais indicado para desidratar
sedimentos finos granulares
Filtro rotativo
podendo obter torta de até 35a vácuo
40% de sólidos e uma taxa de
captura entre 88 a 95%.

• É o método menos eficaz de
filtração.
• Elevado consumo de energia.

Mais alto

Fonte: Richter (2001)
A tabela 20 apresenta um comparativo quanto às vantagens e desvantagens
das tecnologias mecânicas e não-mecânicas usualmente empregadas para o
desaguamento.
Tabela 20 - Comparativo de tratamentos de lodo
Desaguamento

Vantagens

Natural (não-mecânicos): Leitos
de Secagem e Lagoas de Lodo:
• Por evaporação e
Drenagem (gravidade ou
induzida)

• Menos complexos
• Fáceis de operar
• Menos energia operacional

Mecânico:
• Filtros Prensas de Esteira
• Filtros à Vácuo
• Centrífugas
• Filtros Prensas de Placas

•
•
•
•

Menor área
Fáceis de operar
Automatização
Eficiência operacional

Desvantagens
• Maior área
• Condições climáticas
• Trabalho intensivo para
retirada do lodo seco

• Custo operacional
• Manutenção periódica
• Construção de instalação

Fonte: Cordeiro (1977)
As figuras 19, 20 e 21, respectivamente, ilustram alguns dos equipamentos
mecânicos (Prensa desaguadora de esteira, filtro prensa de placas e centrífuga),
utilizados no processo de desaguamento do lodo.
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Figura 19 - Prensa desaguadora de esteira
(IPT, 2003)

Figura 20 - Centrífuga em corte
(Leme & Merli, 2001)

Figura 21 - Filtro prensa de placas – (Miki et al., 2001) & (IPT, 2003)
A figura 22 representa o fluxograma das operações envolvidas no processo
de tratamento de resíduos sólidos e líquidos da ETA’s.

61

Figura 22 – Operações envolvidas no processo de tratamento de resíduos sólidos e
líquidos de ETA’s - Ferreira Filho (2000) apud Fernandes (2002)
2.4 Aspectos das legislações relacionadas à gestão e gerenciamento ambiental
das águas e dos resíduos sólidos
A seguir são apresentadas as principais legislações nacionais e estrangeiras
relacionadas aos limites e parâmetros estipulados para a gestão e gerenciamento
ambiental dos recursos hídricos e dos resíduos sólidos.
2.4.1 A legislação nos Estados Unidos
A regulamentação americana se apresenta em dois grupos, o primeiro
associado ao Clean Water Act – CWA, que limita o lançamento de resíduos nos
corpos d’água sem o tratamento conveniente e o segundo grupo ligado ao
Resource Conservation and Recovery Act – RCA e ao Compreensive
Environmental Response, Compensation and Liability Act – CERCLA, definem
as regulamentações quanto à conservação dos recursos hídricos e controle quanto
as destinação dos lodos de ETA’s nos solos.
Com relação às descargas em corpos d’água é necessária a permissão junto
à National Pollutant Discharge System – NPDES.
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Nos Estados Unidos, desde 1972, com a aprovação das emendas ao
“NATIONAL POLLUTANT DISCHARGE”, considera-se o lodo gerado no tratamento
de água, como resíduo industrial e assim, sujeito a restrições legais.
Com a promulgação da lei PL-92.500, que instituiu o CWA e
conseqüentemente a criação do EPA – Environmental Protection Agency, se
estabelece que o processo de tratamento de água para abastecimento se enquadra
como atividade industrial e assim a obrigação do tratamento e destinação adequada
do resíduo gerado, estipulando-se parâmetros de pH e sólidos suspensos totais
(SST) desses resíduos, para lançamento nos corpos d’água.
Cabe aos estados e municípios estabelecerem os seus limites específicos
iguais ou mais restritivos dos parâmetros de lançamento desses efluentes de ETA’s.
2.4.2 A legislação da União Européia
As Diretrizes Européias nos campos da poluição e da qualidade da água são
diversas, principalmente no que se refere à gerencia e proteção dos recursos
hídricos utilizados para o abastecimento público.
A European Commission integra uma Diretriz Orientadora de Estrutura dos
recursos hídricos que define:
•

Edições quanto à quantidade e qualidade da água.

•

Gerenciamento da água de superfície e subterrânea.

•

Uso da água e proteção ambiental.

•

Controles da poluição e emissão de efluentes de acordo com os requisitos
de qualidade.

•

Política da água e outras políticas inerentes.

Dentre às leis que tratam de requisitos mínimos de qualidade da água
necessários a garantir a saúde humana e que não prejudiquem o meio ambiente
pode-se destacar a Surface Water Directive (1975), a Bathing Water Quality
Directive (1976); Fish Water Directive (1978); Shellfish Water Directive (1979) e
a Drinking Water Directive (1980).
Quanto àquelas que definem regras e limites de parâmetros de cargas
poluentes descarregadas no meio aquático se destacam a Urban Waste Water
Treatment Directive (1991); Nitrates Directive (1991) e a Integrade Pollution and
Control (1996).
Na tabela 21 a seguir são indicadas as principais diretrizes da comunidade
européia de acordo com o assunto a ser tratado quanto ao gerenciamento e
proteção dos recursos hídricos.
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Tabela 21- Principais diretrizes ambientais da Comunidade Européia na proteção e
no gerenciamento da água
Legislação

Diretriz Orientadora de
Conselho

375L0440

75/440/EEC de
16/06/1975

Da qualidade
superfície

376L0160

76/160/EEC de
08/12/1975

Da qualidade da água para recreação

376L0464

76/464/EEC de
04/05/1976

Da poluição causada por determinadas
substâncias perigosas descarregadas no meio
aquático

380L0068

80/68/EEC de
17/12/1979

Na proteção
de
poluição
das
subterrâneas por substâncias perigosas

386L0280

86/280/EEC de
12/06/1986

Valores limites de qualidade para descargas de
determinadas substâncias perigosas incluídas
na lista I do anexo à Diretriz 76/464/EEC

388L0347

88/347/EEC de
16/06/1988

Emenda do anexo II à Diretriz 86/280/EEC
quanto aos valores limites da qualidade para
descargas
de
determinadas
substâncias
perigosas incluídas na lista I do anexo à Diretriz
76/464/EEC

391L0271

91/271/EEC de
21/05/1991

Do tratamento de esgoto urbano

391L0676

91/676/EEC de
12/12/1991

Da proteção quanto à poluição das águas
causadas por nitratos de fontes agrícolas

98/83/EC de

Relaciona-se à qualidade da água para consumo
humano

398L0083

03/11/1998

Assunto
requerida

para

a

água

de

águas

Fonte: Surface water directive (1975)
Quanto aos resíduos sólidos, os países da comunidade européia apresentam
diferenças consideráveis quanto à sua classificação, apesar da existência desde
1975 de um regulamento comum denominado “Diretriz Estrutural de Resíduos”
(Dir. 75/442/CEE). Também para uma melhor harmonização na definição e
classificação dos resíduos sólidos, foi editado em 1993 o “Catálogo Europeu de
Resíduos”.
Na tabela 22 a seguir, são apresentadas as principais Diretrizes,
Regulamentos e Decisões Européias, relativas ao gerenciamento de resíduos
sólidos.
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Tabela 22 – Principais Diretrizes, Regulamentos e Decisões da Comunidade
Européia a respeito dos Resíduos Sólidos
Diretriz Estrutural de Resíduos

Dir. 75/442/CEE

Diretriz de lama de esgoto

Dir. 86/278/CEE

Diretriz de Resíduos Perigosos

Dir. 91/689/CEE

Regulamento Ecológico

Reg. 880/92/CEE

Regulamento de transporte de resíduos

Reg. 259/93/CEE

Regulamento de gerenciamento ecológico e plano de exame

Reg.1836/93/CEE

Decisão do catálogo europeu de resíduos

Dec. 94/3/”BC”

Decisão da lista européia de resíduos perigosos

Dec. 94/904/CE

Diretriz de prevenção e controle integrado de poluição

Dir. 96/61/”BC”

Fonte: Frangipane, Ferrario e Pastorelli (1998)
O Catálogo Europeu de Resíduos, conforme Decisão da Comissão 94/3/”BC”,
engloba os resíduos de instalações de tratamento de resíduos, estações de
tratamento de águas residuárias e da indústria da água e portanto sujeitos a cumprir
o que determina as Diretrizes específicas elaboradas em conjunto pelos países
membros.
2.4.3 A legislação brasileira
Com relação à legislação brasileira, foi instituído em 10 de julho de 1934, o
código de águas através do Decreto nº 24.643, que se constituiu no marco
regulatório para o aproveitamento hidroelétrico, não se preocupando quanto às
outras regulamentações como os usos múltiplos e a conservação da qualidade das
águas.
Com a promulgação da lei nº 6.938 de 17 de janeiro de 1981, se estabelece a
Política Nacional do Meio Ambiente, instituindo o SISNAMA – Sistema Nacional de
Meio Ambiente, definindo normas quanto aos padrões de contaminação do ar e da
água e regulamentando a obrigatoriedade de avaliação de impacto ambiental e
licenciamento das atividades potencialmente poluidoras.
No seu artigo 2º, a Política Nacional de Meio Ambiente, tem como objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental necessária à vida,
visando assegurar no país condições para o desenvolvimento sócio-econômico,
segurança nacional e conseqüentemente dignidade humana.
A lei nº 7.735 de 22 de fevereiro de 1989 cria o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Renováveis – IBAMA, tendo como objetivo implementar
políticas nacionais de meio ambiente, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente da
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Presidência da República, dotada de personalidade jurídica de direito público,
autonomia administrativa e financeira.
Em 08 de janeiro de 1997, foi promulgada a lei nº 9.433 que institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos, adotando como preceitos fundamentais a bacia
hidrográfica como unidade territorial de implementação, o valor econômico da água e
a outorga pelo poder público do direito de uso dos recursos hídricos, seja para fins
de consumo, insumo de produção, lançamento de resíduos e outros fins.
A lei de crimes ambientais nº 9.605, instituída em 12 de fevereiro de 1998,
dispõe sobre as penalidades e sanções administrativas decorrentes de atividades
que acarretem degradação e impactos negativos ao meio ambiente.
Um dos problemas no tratamento de água é a remoção do lodo, seu
tratamento e destinação final que ainda na grande maioria é descartado
inadequadamente no meio ambiente.
Dos artigos que integram a lei n° 9.605, destacam-se:
Artigo 2º - define a culpabilidade de responsáveis, sejam pessoas físicas ou
responsáveis por pessoas jurídicas, como diretor, gerente, o administrador ou
preposto do mandatário.
Artigo 33º - define como crime, provocar o perecimento de espécies da fauna
aquática, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais.
Artigo 54º - causar poluição, em desacordo com as exigências estabelecidas
em leis e regulamentos, que resultem ou possam resultar em danos à saúde pública,
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.
Artigo 68º - deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de
cumprir obrigação de relevante interesse ambiental.
A Resolução N° 357 de 17 de março de 2005 do CONAMA - Conselho
Nacional do Meio Ambiente, em vigor a partir de 18/03/2005, substitui e revoga
a Resolução CONAMA n° 20 de 18 de junho de 1986 e estabelece as classes de
enquadramento e suas diretrizes ambientais dos corpos d’água e os parâmetros de
controle dos efluentes a serem lançados, evitando a deterioração da qualidade das
águas e o desequilíbrio do meio aquático.
Conforme citado por Furukawa e Lavrador Filho (2005), essa nova Resolução
destaca:
•

O conceito de metas progressivas intermediárias de melhoria da qualidade
dos corpos d’água, possibilitando a otimização da aplicação dos recursos
financeiros disponíveis nos programas de recuperação das bacias
hidrográficas.

•

A revisão de alguns parâmetros dos padrões de emissão e de qualidade,
de forma a melhor adequá-los à realidade sócio-econômica do país (em
especial do setor de saneamento).

No seu Capítulo II, artigos 4°, 5° e 6°, trata da classificação dos corpos d’água
doces, salinas e salobras, de acordo com o uso requerido, podendo ser de classe
especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4.
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No Capítulo III, das condições e padrões de qualidade das águas, estabelece:
Artigo 11° estipula que o poder público poderá, a qualquer momento,
acrescentar outras condições e padrões de qualidade, para um determinado corpo
d’água, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições locais, mediante
fundamentação técnica.
Artigo 13° que nas águas de Classe Especial deverão ser mantidas as
condições naturais do corpo de água.
Nos artigos 14°, 15°, 16° e 17°, das águas doces de classe 1, 2, 3 e 4,
respectivamente, são estipuladas as condições e os padrões de qualidade com os
seus valores máximos.
Observa-se que principalmente para as águas doces de classe 1, 2 e 3,
dentre as condições de qualidade de água devem estar virtualmente ausentes
materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais, substâncias que comuniquem
gosto e odor e resíduos sólidos objetáveis.
Quanto ao artigo 24°, diz que os efluentes de qualquer fonte poluidora
somente poderão ser lançados, diretos ou indiretamente, nos corpos de água, após
o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências
dispostas na Resolução e em outras aplicáveis.
Conforme artigo 34° os efluentes de qualquer fonte poluidora somente
poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos d’água desde que
obedeçam as condições e padrões previstos, não causando efeitos tóxicos
(conforme estabelecidos pelo órgão ambiental) aos organismos aquáticos no corpo
receptor.
Quanto à norma NBR 10.004, intitulada Resíduos Sólidos-Classificação, 2ª
edição lançada em 31/05/2004 e válida a partir de 30/11/2004, estabelecida pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, explicita e classifica os
resíduos gerados nas ETA’s quanto aos impactos que possam causar ao meio
ambiente e à saúde humana, sem a sua destinação adequada.
Na norma os lodos de ETA’s são classificados como resíduos sólidos classe II
A – Não-Inertes, podendo apresentar propriedades como biodegrabilidade,
solubilidade em água e combustibilidade.
2.4.4 A legislação no Estado de São Paulo
A lei estadual de São Paulo nº 997 de 31 de maio de 1976 que dispõe sobre
o controle da poluição do meio ambiente e que no seu artigo 2º considera poluição o
lançamento ou liberação nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de
matéria ou energia, com intensidade, em quantidade, de concentração ou com
características em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta
lei, ou que tornem ou possam tornar:
•

Impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde.

•

Inconvenientes ao bem estar público.

•

Danosos aos materiais, à fauna e à flora.
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•

Prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades
normais da comunidade.

Decreto do Estado de São Paulo nº 8.468 de 08/09/76, que dispõe sobre a
prevenção e o controle da poluição, regulamento da lei nº 997 de 31 de maio de
1976, que de acordo com seus artigos 2º e 3º, proíbe o lançamento ou liberação de
poluentes nas águas, no ar ou no solo e que estejam em desacordo com padrões de
emissão estabelecidos e normas dele decorrentes, definidos conforme a
classificação, padrões de qualidade das águas e padrões de emissão dos efluentes.
Dos artigos da lei destacamos:
Artigos 11° e 12° e 13° – Nas águas de classe 2 e 3 respectivamente, não
poderão ser lançados efluentes, mesmo tratados que prejudiquem sua qualidade
pela alteração de parâmetros e valores pré-definidos nestes artigos.
Artigo 18° – Define condições para o lançamento direta ou indiretamente de
efluentes, oriundos de qualquer fonte poluidora em coleções de água.
Artigo 19-A - Diz que para os efluentes de qualquer fonte poluidora só
poderão ser lançados em sistema de esgotos, provido de tratamento com
capacidade e de tipos adequados, a partir do momento em que o local em que se
situa a fonte de poluição prover de sistema público de coleta de esgoto, e houver
condições técnicas de ligação a ele, devendo ainda obedecer as condições de
parâmetros técnicos pré-estabelecidos.
Artigo 19-B – Diz que os efluentes líquidos, excetuados os de origem
sanitária, lançados nos sistemas públicos de coleta de esgoto, estão sujeitos ao prétratamento que os enquadre nos padrões estabelecidos no Artigo 19-A.
Conforme parágrafo único, o lodo proveniente de sistemas de tratamento das
fontes de poluição industrial, poderá a critério e mediante autorização expressa da
entidade responsável pela operação do sistema público de esgotos recebê-lo,
proibindo sua destinação em galerias de água pluvial ou em corpos d’água.
Define ainda a obrigatoriedade de licenças e registros para o empreendimento
e das infrações e penalidades a critério do órgão ambiental, CETESB, que podem
ser considerados leves, graves e gravíssimos.
A lei estadual de São Paulo nº 7.663 de 30 de dezembro de 1991, que
estabeleceu normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos, bem
como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tem como
princípios o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado, com adoção
da bacia hidrográfica como unidade física territorial de planejamento e
gerenciamento, reconhece o recurso hídrico como bem público e estipula valor
econômico para a sua utilização.
Dentre as diretrizes da política, por intermédio do Sistema Integrado de
Gerenciamento – SIGRH, estipula a utilização racional dos recursos hídricos,
priorizando-o para o abastecimento público.
No seu artigo 6º, dispõe que o Estado promoverá ações integradas nas
bacias, tendo em vista o tratamento de efluentes e esgotos urbanos, industriais e
outros, antes do lançamento nos corpos d’água.
No seu artigo 7º, institui dentre outros, as áreas de proteção e conservação
das águas a serem utilizadas para abastecimento das populações.
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Conforme artigo 8º, leva em conta a utilização múltipla dos recursos hídricos,
principalmente para o abastecimento urbano, irrigação, navegação, aqüicultura,
turismo, recreação, esportes, lazer e também quanto à proteção da flora e fauna
aquática.
Dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, considera
obrigação a outorga de direitos de uso dos recursos hídricos, para implantação de
qualquer empreendimento que utilize desses recursos, dependendo de prévia
manifestação, autorização ou licença dos órgãos e entidades ambientais
competentes, assim como define as infrações e penalidades quanto ao seu
descumprimento.
Na tabela 23 são destacadas algumas das legislações referentes à qualidade
das águas e lançamento de efluentes seguidas por outros Estados Brasileiros.
Tabela 23 – Legislações ambientais seguidas pelos Estados Brasileiros, referentes à
qualidade da água e lançamento de efluentes
Estados

Classificação das águas e Padrões
de qualidade

Padrões de lançamento

ES, PR, PE,
RN

CONAMA 20/86

CONAMA 20/86

AL

Decreto Estadual 3.766/78

Decreto Estadual 6.200/85

CE

CONAMA 20/86

Portaria SEMACE/CE 097/96

GO

Lei Estadual 8.544/78

Lei Estadual 8.544/78

MS

Deliberação CECA/MS 003/97

Deliberação CECA/MS 003/97

MG

Deliberação Normativa COPAM
010/86

Deliberação Normativa COPAM
010/86 (Art. 15)

PB

NT 201/88

NT 301/88

RJ

Lei Nº 3239/99

Lei Estadual Nº 2.661/96

RS

CONAMA 20/86

Portaria 05/89 SSMA

RO

Decreto Estadual 7.903/97

Decreto Estadual 7.903/97

SC

Decreto Estadual 14.250/81

Decreto Estadual 14.250/81

Fonte: Von Sperling & Nascimento (1999)
Nota: Observa-se que o CONAMA 20/86 foi substituído a partir de 18/03/2005 pela
Resolução n° 357 de 17 de março de 2005
No Brasil temos muitas leis ambientais, e a grande maioria delas superam
com qualidade até mesmo as leis internacionais, porém, pouco se tem respeitado o
meio ambiente seja pela falta de conscientização da população, na falta de
programas de educação ambiental e principalmente por negligencia e estrutura
institucional, no sentido de se fazer cumprir e valer essas leis.
Os governos federais, estaduais e municipais ainda carecem de estruturas de
fiscalização e de poder de polícia aos que persistem em desrespeitar a legislação,
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porém, esta situação tende a ser revertida num futuro próximo em decorrência de
ações cada vez mais intensivas de repressão ao crime ambiental.
2.5 Alternativas tecnológicas de aplicação do lodo de ETA
A destinação adequada é a ultima etapa no processo de tratamento do lodo
de uma ETA, e para isso, requer parâmetros a serem alcançados quanto à definição
das características físico-químicas finais para o atendimento à legislação ambiental.
Atualmente, alternativas têm sido estudadas e algumas utilizadas como
formas de destinação de lodo de ETA.
Na tabela 24 são apresentadas algumas dessas alternativas que serão
comentadas na seqüência do trabalho.
Tabela 24 – Alternativas de aplicação do lodo de ETA
Alternativas de destinação
de lodo de ETA
Uso agrícola

Destinação em aterros

Reúso industrial

Recuperação de solos

Aplicações
• Aplicação no solo
• Compostagem
• Solo sintético
Aterro exclusivo
Cobertura de aterros sanitários
Co-disposição com resíduos sólidos urbanos
Agregado de argamassa e concreto não-estrutural com
entulho da construção civil
• Fabricação de tijolos e lajotas cerâmicas
• Fabricação de cimento
• Sub-base em rodovias

•
•
•
•

• Recuperação de áreas degradadas

Tratamento de água

• Recuperação de coagulantes
• Recirculação e reutilização no processo de tratamento de
água

Descarga do lodo de
ETA’s em ETE’s

• Transporte através dos sistemas de esgotamento sanitário

2.5.1 Descarga do lodo de ETA’s em ETE’s através dos sistemas de
esgotamento sanitário
Segundo Di Bernardo et al. (1999), trata-se de tecnologia já utilizada em todo
mundo podendo apresentar vantagens, dentre elas, a dispensa de custos de
implantação de mecanismos de tratamento de lodo localizado na própria ETA e o
aspecto econômico-financeiro no transporte do resíduo, sendo que a transferência
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se faz através de tubulações do sistema de esgotamento sanitário – SES até a
estação de tratamento de esgotos – ETE.
Nos Estados Unidos e em alguns países europeus já se adota essa solução
como alternativa operacional, principalmente naquelas ETA’s que se situam
próximas às ETE’s.
As tubulações do SES requerem parâmetros de dimensionamento hidráulico
(vazão, inclinação, dimensão, corrosão e pressão), para suportarem o regime
hidráulico imposto, seja na descarga desses resíduos oriundos dos decantadores e
também do processo de limpeza dos filtros, feito por batelada ou mesmo contínuo.
Para o Estado de São Paulo, o lançamento dos lodos deve atender aos
parâmetros fixados no art. 19-A do Decreto nº 8.468 de 08/09/1976, que estabelece
as características qualitativas e quantitativas do efluente para que não causem
impactos nos elementos componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES.
Considera-se que essa descarga pode funcionar como fator inibidor de
corrosão interna das tubulações em decorrência de algumas propriedades químicas
presentes no lodo.
A longa permanência dos esgotos nos condutos somados às condições
climáticas existentes propicia a formação de sulfetos no seu interior, com isso
ocasionando a corrosão das paredes internas das tubulações, principalmente nas de
concreto.
Os sulfetos se apresentam sob a forma de sulfetos solúveis (H2S, HS).
Apenas o H2S é absorvido pela umidade condensada na parte superior do tubo,
criando condições favoráveis na transformação em ácido sulfúrico e assim causando
corrosão nas paredes internas superiores à lâmina d’água existente (nos trechos do
conduto forçado ou sob pressão, o sulfeto não tem como oxidar, sendo conduzido
juntamente com o esgoto).
Segundo Cornwell et al. (1999) apud Barrichello (2003), para o controle do
H2S tem sido utilizado sais de ferro, e que pesquisas e aplicações práticas em
países como a Holanda e Alemanha têm demonstrado que os lodos de ETA’s
contendo ferro podem ser tão ou mais efetivos na reação com o Sulfeto.
O processo de reação química do ferro na presença de sulfeto apesar de não
ser precisamente conhecida, pode de forma geral ser descrita como:
Fe....+ + ...S....+ → ...FexSy.
Desta forma FeS, Fe2S3, FeS2 e outros complexos insolúveis ferro-enxofre,
são formados e precipitados na reação.
Na tabela 25 é apresentada a seqüência evolutiva básica do sulfeto no interior
de um conduto livre e de um conduto forçado.
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Tabela 25 - Seqüência evolutiva básica do sulfeto no interior da tubulação
Seqüência Evolutiva Básica do Sulfeto

Conduto
livre

Conduto
forçado

1- Geração do Sulfeto, principalmente nas camadas
de limo aderidas às paredes submersas do conduto de
esgoto

Sim

Sim

2- Emissão do Sulfeto das camadas de limo para o
seio da massa líquida

Sim

Sim

3- Liberação do Sulfeto para a atmosfera do conduto
(função do balanço com o oxigênio dissolvido no
esgoto)

Sim

Não

4- Fixação e oxidação do Sulfeto a ácido Sulfúrico nas
paredes não submersas do conduto

Sim

Não

5- Corrosão das paredes não submersas do conduto

Sim

Não

Fonte: Sabesp (2002)
Quanto à avaliação de impactos no recebimento de lodos de ETA’s em ETE’s,
estes podem ser agrupados em categorias tais como:
•

Possíveis interferências nos processos e operações unitárias das ETE’s.

•

Possíveis modificações da qualidade final do lodo produzido na ETE que
restrinjam ou impeçam a sua destinação em alternativas tecnológicas mais
nobres.

•

Alterações significativas no dimensionamento das unidades da ETE, em
conseqüência do aumento da carga de sólidos e de carga orgânica
recebida.

•

Acréscimo nos custos de investimento e de operação e manutenção do
sistema.

•

Como vantagem uma maior remoção de fósforo em lodos de ETA’s que
apresentam Alumínio e Ferro, propiciando aumento de eficiência dos
decantadores primários das ETE’s.

•

Quanto ao processo biológico do tratamento de esgotos, este pode ser
inibido, devido a determinadas concentrações de sólidos dissolvidos
presentes nos lodos de ETA’s.

•

Impactos de toxicidade no processo biológico da ETE devem ser
estudados, no sentido de possíveis ajustes para que não acarretem efeitos
não desejados ao tratamento.

Cuidados devem ser observados com relação às interferências nos digestores
e decantadores primários, principalmente quando as descargas forem por batelada.
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Em pesquisa realizada por Di Bernardo, Scalize & Seixas (2001), os mesmos
concluíram através de ensaios de sedimentação em simulação com decantadores
primários de ETE, que o descarte do lodo de ETA no processo produz uma maior
remoção de sólidos sedimentáveis totais (SST), pouco ou nenhuma presença de ovo
de ancilostomídeo sp e ausência de larvas de strongiloides sp nos sobrenadantes
das colunas.
Sendo essa solução ainda objeto de pesquisas no Brasil, requer
monitoramentos e estudos complementares para que se chegue a um melhor
conhecimento dos impactos negativos e positivos na sua forma de destinação.
2.5.2 Recuperação de coagulantes
A tecnologia para a recuperação de coagulantes utilizados no tratamento de
água a partir dos lodos produzidos tem como objetivo a sua possível reutilização no
processo da ETA, e conseqüentemente, permitindo a redução de volume de lodo a
ser tratado e disposto, com isso minimizando custos de produtos químicos para a
ETA.
Conforme trabalho apresentado por Demattos et al. (2001) numa
caracterização de lodo da ETA do sistema Rio Manso em Belo Horizonte - MG,
constatou-se que até 92% do volume do lodo gerado são de produtos químicos
sendo os 8% restantes de outras impurezas removidas da água. O processo de
recuperação se dá através de reações químicas por solubilização via ácida, via
alcalina, extração com solventes orgânicos e extração de quelantes.
Segundo Piotto, Gonçalves & Resende (1999) estudos realizados mostram a
redução do volume de lodo em cerca de 45%, quando submetidos ao processo de
recuperação de coagulantes pela via àcida, e conseqüentemente, a redução de até
40% nos custos de destinação.
Na tabela 26 estão apresentadas as principais vantagens e desvantagens na
implantação de um sistema de recuperação de coagulantes em ETA’s.
Tabela 26 - Comparativo de aplicação do processo de recuperação de coagulantes
Vantagens

Desvantagens

• Diminuição do volume de lodo

• Consumo de produtos químicos para o
processo de recuperação

• Recuperação de coagulantes

• Necessidade de unidades extras na ETA

• Diminuição da concentração de metais no
lodo

• Aumento de serviços de operação

• Maior facilidade de desidratação do lodo

Fonte: Piotto et al. (1999)
A solubilização se dá nas espécies de alumínio ou ferro que possuem
potencial de coagulação. Envolve equações de equilíbrio entre o precipitado e as
espécies solúveis para diferentes condições de pH inferiores a 2 ou superiores a 10.
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De acordo com estudos da AWWARF (1987) apud Tsutiya & Hirata (2001),
em ETA’s de Richmond e Montgomery, no Estado da Carolina do Norte, pode-se
chegar a 94% da recuperação do coagulante com melhor qualidade do adquirido no
mercado.
Para o processo de acidificação, tanto o ácido clorídrico quanto o ácido
sulfúrico se mostraram apropriados para a recuperação do coagulante.
A recuperação do coagulante a partir do ácido clorídrico é viável quando se
tem o hidróxido ferroso.
A dosagem do ácido é estabelecida estequiométricamente, a partir da análise
do teor de ferro contido no lodo, ou seja:
Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O.
Na recuperação do coagulante de hidróxido ferroso a partir do ácido Sulfúrico
tem-se as seguintes condições:
Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+3H2O+1,5H2.
Na recuperação do coagulante de hidróxido de Alumínio a partir do ácido
Sulfúrico tem-se as seguintes condições:
Al2(OH)6 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O.
É importante o controle de metais pesados e compostos orgânicos, tanto no
lodo quanto na água tratada, uma vez que a solubilização de hidróxido pode
disponibilizá-los na fase líquida, podendo ser nocivos à saúde pública.
Na tabela 27 são mostrados os resultados alcançados em pesquisas
realizadas por Demattos et al (2001) quanto à solubilização do ferro e conseqüente
redução do lodo na ETA do sistema Rio Manso.
Tabela 27 - Solubilização do ferro e redução do lodo
Dosagem de ácido
(ml)
0
5
10
15
20
25
30
35
40

Volume de lodo
sedimentado
(ml)
1000
970
970
880
520
450
360
340
210

Ferro solubilizado
(%)

Redução de lodo
(%)

0
0,103
0,205
0,308
0,410
0,513
0,615
0,656
0,656

0
3
3
12
33
55
64
73
79

Fonte: Demattos et al. (2001)
Conforme demonstrado, a relação estequiométrica entre a concentração de
ferro do lodo e a dosagem de ácido se aplica perfeitamente.
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Quanto às vantagens econômicas dessa tecnologia deve-se considerar a
necessidade de construção e adequação de instalações para a recuperação e reuso
do coagulante (tanques reatores, bombas de deslocamento, sistema de ar
comprimido para mistura, tanques para estocagem de ácido clorídrico e sulfúrico,
etc.), assim como, o consumo de produtos químicos a serem utilizados para o
processo de recuperação de coagulantes.
De acordo com Demattos et al. (2001), os resultados do estudo de viabilidade
econômica mostraram que no caso de estações de tratamento de água para
populações de 20.000 e 50.000 habitantes a regeneração do coagulante sulfato de
alumínio e sua reutilização é economicamente viável.
2.5.3 Recirculação e reutilização no processo de tratamento de água
A melhoria na sedimentabilidade em águas com baixa turbidez pode ser
alcançada com a utilização de auxiliares de floculação, permitindo o aumentando da
produção de água tratada, sem a necessidade da ampliação física da ETA. Os
auxiliares de floculação podem ser os mais variados, dependendo das
características do problema.
Uma alternativa de baixo custo nos processos de tratamento de água é o
aproveitamento dos lodos gerados nos decantadores da ETA, como auxiliares nos
processos de coagulação e floculação para o tratamento de águas de baixa turbidez.
Experiências realizadas em laboratório através de testes de bancada
verificaram que esta aplicação melhora a sedimentabilidade dos flocos, reduzindo a
dosagem de produtos químicos utilizados, e conseqüentemente, podendo contribuir
para a redução nos custos do tratamento de água (Cordeiro & Ivanildo Hespanhol,
1981).
Para aferição dos resultados alcançados em bancada, testes em escala real
devem ser avaliados, principalmente quanto aos aspectos relativos ao consumo de
coagulantes.
2.5.4 Fabricação de materiais cerâmicos para construção civil (lajes prémoldadas e tijolos)
A avaliação da utilização do lodo de ETA na fabricação de cerâmicos, deve
ser feita através de critérios que não interfiram no processo de fabricação e nos
equipamentos instalados nas indústrias cerâmicas.
Através da caracterização do lodo da ETA, são determinados os teores de
sólidos, teor de carbono por análise elementar, composição mineralógica do lodo,
limites de liquidez e de plasticidade, composição granulométrica, assim como, os
dados operacionais da ETA e qualidade da água bruta no período de produção do
lote a ser encaminhado para a indústria cerâmica.
As dosagens de lodo com argila para a fabricação do bloco cerâmico, são
determinados segundo ensaios, que atendam as propriedades mecânicas conforme
normas técnicas da ABNT correspondentes (NBR 7171, 8042, 8947 e 6461), sendo
necessário determinar:
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•

Dimensões dos blocos cerâmicos, estrutural e vedação.

•

Desvio em relação ao esquadro e planeza das faces.

•

Absorção de água.

•

Resistência à compressão.

De acordo com os resultados alcançados em experiências realizadas por
empresas de saneamento básico em parceria com as indústrias cerâmicas, a
mistura do lodo de ETA com a argila utilizada para a fabricação de materiais de
construção civil, como blocos, lajotas pré-moldadas e outros, é perfeitamente factível
do ponto de vista técnico-econômico e ambiental, devido:
•

O eminente esgotamento de novas áreas para aterro sanitário,
principalmente em regiões próximas dos grandes centros urbanos, o que
encarece o custo de transporte.

•

A possível redução do custo de produção do material cerâmico, desde que
haja interesse e vontade entre as companhias de água e empresas de
cerâmica para a viabilização estratégica e comercial do produto.

•

Possível utilização desses materiais cerâmicos, como alternativa de
minimização de custos na construção de moradia para a população de
baixa renda.

2.5.4.1 Aplicação do lodo da ETA Cubatão na indústria de bloco cerâmico
Sendo o Estado de São Paulo detentor da maior produção no país de
cerâmica vermelha, esta alternativa de utilização de lodo de ETA com argila na
fabricação de blocos cerâmicos torna-se interessante e viável tecnicamente.
Estudos foram desenvolvidos com o lodo da ETA Cubatão, através da
participação da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp,
órgãos ambientais (SMA e CETESB) e a indústria cerâmica Mônaco, localizada na
cidade de Tatuí – S.P.
Foram realizados inúmeros testes de diferentes dosagens da mistura lodo e
argila, segundo os critérios de atendimento às normas da ABNT e de acordo com o
processo e procedimentos operacionais de fabricação do bloco.
A ETA Cubatão é do tipo ciclo completo, responsável pela água tratada para o
abastecimento dos municípios de Santos, São Vicente, Cubatão e parte da Praia
Grande, sendo as captações feitas em dois pontos do rio Cubatão, produzindo uma
vazão média de 4 m3/s.
Os lodos gerados nos decantadores e filtros passam por um processo de
tratamento, onde a água de lavagem dos filtros e o lodo proveniente dos
decantadores são encaminhados para um tanque de decantação para adensamento
por gravidade.
Após o processo de adensamento, o lodo sofre adição de polímeros como
auxiliar da desidratação, e é encaminhado para 4 unidades de filtros prensas de
esteira sendo posteriormente estocado em caçambas.
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A produção do lodo gira em torno de 40 a 60 toneladas de massa úmida por
dia.
A fabricação dos blocos cerâmicos com o lodo da ETA Cubatão obedeceu as
seguintes etapas:
•

Caracterização do lodo e determinação dos parâmetros de solo.

•

Envio dos lotes de lodo à indústria cerâmica e estocagem no pátio ao ar
livre por 7 dias, com o objetivo de reduzir a umidade. Foi mantido o
controle quanto ao período de geração do lodo e a data do transporte da
ETA até à cerâmica. Após 7 dias foram realizadas as misturas com a
argila de acordo com as dosagens: 1:4, 1:5, 1:8, 1:10 (parte de lodo para
partes de argila).

•

Foram realizadas as análises no lodo para verificação de tamanhos de
partículas e identificação de fases cristalinas através de difratometria de
raio-X (método do pó), resultando na composição de mica, goethita,
quartzo, calcita e caolinita, componentes presentes na argila, com exceção
da (FeO(OH)), que provem do coagulante Cloreto Férrico.

•

Após a fabricação dos blocos cerâmicos, foram realizados ensaios através
de amostras de cada lote produzido para verificação das propriedades
mecânicas dos blocos (dimensões, esquadro, planeza das faces, absorção
de água e resistência à compressão), segundo norma ABNT NBR 7171.

Na tabela 28 são apresentadas as características geotécnicas das amostras
de lodo e argila utilizadas para os ensaios.
Tabela 28 – Características do lodo e argila ensaiados
Material

Parâmetros

Un

Resultados

Área superficial específica

m /g

2

0,25 a 0,33

Diâm. médio de partículas

µm

38 a 51

Características superficiais

-

Silte

Teor de sólidos secos

%

18 a 20

Teor de sólidos voláteis

%

3a5

Carbono orgânico

%

5,5 a 8,1

Teor de sólidos secos

%

76

Teor de sólidos voláteis

%

3

Carbono orgânico

%

0,15 a 0,18

Lodo

Argila

Fonte: David et al. (2002)
Na figura 23 é apresentado o fluxograma do processo de fabricação de blocos
cerâmicos.

77

Argila

Coque

Mistura

Laminação

Extrusão

Corte

Tijolos

Recortes

Resfriamento
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Secagem
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Figura 23 - Fluxograma do processo de fabricação de blocos cerâmicos (David et al.,
2002)
Dos ensaios efetuados com as dosagens pré-estabelecidas para o lodo de
ETA com argila, a que apresentou melhores resultados quanto às propriedades
mecânicas foi a dosagem 1:8, conforme demonstrado na tabela 29.
Tabela 29 – Resultados comparativos dos ensaios realizados com o lodo da ETA
Cubatão na dosagem de 1:8 para a produção de blocos cerâmicos com paredes
laterais retas
Parâmetros
Ensaio de Compressão (MPa)
Absorção de água (%)
Verificação dimensional:
Comprimento (mm)
Largura (mm)
Altura (mm)
Espessura das paredes (mm):
E1 (superior)
E2 (lateral)
E3 (interna)
E4 (interna)
E5 (lateral)
E6 (inferior)
Desvio de esquadro-média
(mm)
Planeza das faces–média:
Face A (mm)
Face B (mm)

Fonte: David et al. (2002)

Especificação
NBR 7171
1,0 (mínimo)
8 a 25

Bloco com lodo
Dosagem 1:8
2,3
19,1

Bloco sem
lodo
2,3
19,1

240 ±3
115 ±3
140 ±3

239,3
112,1
137,7

239,2
110,7
135,4

7 (mínimo)
7 (mínimo)

7 (mínimo)
7 (mínimo)

5,1
5,7
4,9
5,0
5,5
5,8

5,4
5,8
4,9
4,9
5,6
6,5

3

1

1

3
3

0
0

1
1
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Na figura 24 é demonstrado o ensaio de resistência à compressão do bloco
cerâmico confeccionado com a mistura do lodo da ETA Cubatão e argila.

Figura 24 - Ensaio de resistência à compressão de bloco cerâmico com lodo de
ETA (David et al., 2002)
Na figura 25 são apresentadas lajotas cerâmicas fabricadas com os lodos das
ETA’s Guaraú e Rio Grande da Serra da RMSP.

Figura 25- Utilização dos lodos das ETA’s Guaraú e Rio Grande da Serra na
fabricação de lajota cerâmica (Pollachi et al., 2002)
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2.5.5 Reciclagem de entulho da construção civil na composição de argamassa
e concreto não-estrutural
Estudos realizados por Cordeiro (2001) apresentam o desenvolvimento de
pesquisas para a reciclagem de entulho gerado na construção civil (argamassas,
cerâmicos e concretos) misturados com lodo de ETA, na fabricação de argamassas
e concreto não-estrutural.
O entulho coletado é separado em cerâmicos, argamassas e concreto,
passando por um processo de moagem e classificados por faixas granulométricas
iguais aos agregados naturais, areia média e brita nº1, utilizados como referência
para o estudo.
Conforme os ensaios realizados, a presença no entulho de materiais
cerâmicos polidos apresentou aspectos negativos quanto à resistência, com
ocorrência de superfícies de ruptura em suas faces lisas devido à falta de aderência
com a pasta de cimento.
Na composição dos materiais de entulho, argamassa e concreto, foram
adicionados cimento e lodo de ETA numa faixa de melhor desempenho, conforme
estudos preliminares, entre 1% e 5% de lodo seco em relação ao agregado miúdo.
Moldaram-se corpos de prova de concreto com resíduos de lodo e entulhos e
com agregados naturais, para os ensaios comparativos necessários de resistência à
compressão e absorção.

30
25
(MPa)

Resistência
à
Compressão
axial

Na figura 26 são demonstrados os resultados alcançados nos ensaios quanto
à resistência à compressão das amostras com agregados naturais e reciclados.

20
15
10
5
0
7

Idade (dias)

28

Concreto referência com agregados naturais e sem adição de Lodo
Concreto com agregados de entulho e sem adição de Lodo
Concreto com agregados de entulho e adição de 3% de Lodo

Figura 26 – Gráfico da resistência à compressão para os concretos contendo
agregados naturais e reciclados com e sem adição de lodo (Cordeiro & Barroso,
2001)
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Verificou-se que com adição de 3% de lodo (em relação à massa do agregado
miúdo), houve uma redução significante dos valores de cura aos 7 e 28 dias, com
ganho significativo de resistência, obtendo-se características similares aos dos
concretos usuais.
A possível atividade pozolânica por parte dos finos de entulho pode ter sido
um fator que permitiu a resistência do concreto e que a utilização do lodo seco em
conjunto com os agregados de entulho, também propiciou melhorias nas
características mecânicas das amostras de concretos estudados.
Verificou-se que os ensaios realizados com os lodos usados de diferentes
ETA’s, não influenciaram nos resultados obtidos.
Quanto ao parâmetro de absorção de água, foi constatado que os concretos
não-estruturais com agregados naturais e com adição de 3% de lodo de ETA,
apresentaram pequeno aumento dentro das tolerâncias da norma técnica.
Com a substituição dos agregados naturais por reciclados de entulho da
construção civil, foram apresentados os mesmos resultados, ou seja, a utilização do
entulho não é fator de elevação da absorção e se caso fosse, poderia restringir a
sua aplicação.
Na figura 27 são apresentados os resultados de absorção de água de acordo
com as amostras de agregado natural e reciclados com e sem adição do lodo de
ETA.

Gráfico da abso rção de água para os concreto contendo
agreg ados naturais e reciclad os com e sem adiç ão de L odo

Absorção (%)

10

Concreto referência
com agregados
naturais e sem
adição de Lodo
Concreto com
agregados de entulho
e sem adição de
Lodo
Concreto com
agregados de entulho
e adição de 3% de
Lodo

5

0
T ipo s de C oncreto

Figura 27 – Gráfico de absorção de água (Cordeiro & Barroso, 2001)
Na tabela 30 são demonstrados os custos comparativos da fabricação de
argamassa com aplicação de lodo de ETA e entulho e de argamassa tradicional.
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Tabela 30 - Comparação do custo de argamassa com aplicação de lodo de ETA e
entulho e argamassa tradicional
Proporção
Componente

Tipo

Custo do
Componente
Unitário
Total
(R$) (*)
(R$) (*)

Traço

Em peso

1

325, kg

0,216/kg

70,20

Areia

3

0,75 m

3

24,20/m³

18,15

Cimento
Portland

1

325,0 kg

0,216/kg

70,20

2,7

0,675 m

0,3

0,025 m³

0
(**)
0
(**)

0
(**)
0
(**)

Cimento
Portland

Entulho moído
Lodo de ETA’s

B

A

3

3

Custo m
de
argamassa
(R$) (*)

Relação
entre
custos (%)

88,35

100

70,20
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Fonte: Cordeiro & Barroso (2001)
(*) Preço referencial em janeiro de 2000 na região de São Carlos – SP;
(**) Não considerado custo para os componentes entulho e lodo por estarem
disponibilizados pela empresa interessada.
2.5.5.1 Utilização de material reciclado em habitações de interesse social
O Brasil como outros países em desenvolvimento, apresenta um déficit
habitacional particularmente nas camadas urbanas de baixa renda. O volume de tal
déficit chega a milhões de habitações, com o número preciso variando com a própria
definição de déficit, sub-habitação, etc. De qualquer forma, a gravidade do problema
não passa desapercebida quando se considera o aglomerado urbano assentado à
periferia de grandes cidades.
Se por um lado, o acesso à compra da habitação permanece truncado, por
outro, a compra e execução da casa própria se apresentam extremamente
dificultadas, não somente devido ao problema do terreno, como também do custo
dos materiais e das tecnologias empregadas.
Então é preciso desenvolver novas soluções de modo a permitir que as
populações de baixa renda obtenham suas habitações.
A tecnologia a ser empregada depende de muitos aspectos, dentre eles, três
essenciais:
1) O produto final deve ser construído de acordo com as necessidades e
expectativas dos usuários.
2) Os materiais a serem utilizados na construção devem ser de baixo custo, e
ao mesmo tempo, apresentar boas performances estruturais, acústicas,
estética, segurança e funcionalidade.
3) O uso de coordenação modular, facilitando padronização de equipamentos
e procedimentos.
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Partindo desse conceito, a alternativa de imobilização do lodo de ETA’s em
matrizes de argamassa e concreto, em conjunto com agregados reciclados de
entulho, pode ser viável em diversas aplicações na construção civil. Deve-se
também considerar a importância dos aspectos operacionais, econômicos e
ambientais que perfaçam a totalidade do processo de reciclagem desses resíduos.
De acordo com as pesquisas e testes realizados, pode-se constatar a
viabilidade técnica do uso conjunto do lodo de ETA com entulho de construção civil e
outros materiais na produção de argamassas e concreto não-estrutural,
apresentando durabilidade, resistência à compressão e absorção de água dentro
dos limites fixados pelas normas técnicas.
A produção de contrapisos, argamassas para assentamento de peças de
acabamento, blocos de concreto não-estrutural, guias, sarjetas e componentes de
drenagem e infra-estrutura urbana são também citadas como possibilidades para a
utilização do lodo de ETA.
Quanto à sua viabilidade econômica, torna-se necessária a elaboração de
planejamento e marketing, visando o desenvolvimento de parcerias e mercados que
possam agregar valores ao produto.
Desta forma, procura-se minimizar custos operacionais e priorizar a
reciclagem, proporcionando melhorias ambientais e evitando a destinação
inadequada desses resíduos em depósitos clandestinos.
Ainda seriam extraídas menos matérias-primas naturais como areia e pedra
britada em relação ao que é feito hoje em dia, o que reflete diretamente em ativo
ambiental.
2.5.5.2 Exemplo de aplicação de entulho e lodo de ETA’s em materiais de
construção civil: Projeto típico de habitação de interesse social
O autor a partir de análises empíricas e baseadas em experimentos já
analisados e avaliados em laboratório, conforme descrito anteriormente, pôde
mensurar a aplicação de entulho com o lodo de ETA na fabricação de materiais de
construção civil, como forma de minimização de custos na execução de obras de
habitação de interesse social.
Para ilustrar o exemplo de um projeto típico, conforme figura 28, foi
considerado o preço da construção civil de casa popular no Estado de São Paulo em
R$ 519,87/m² (referência junho de 2003, cotação da Revista Construção - editora
PINI).
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Figura 28 - Projeto típico estudado
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Dados dimensionais (em metros) do projeto típico de habitação:
Pé direito = 2,50 m
Área útil total = 40,00 m²
Custo do material de construção convencional do projeto típico
40,00 m² x R$ 519,87 = R$ 20.794,80

De acordo com o custo total do material de construção convencional
estudado, a habitação (projeto típico) terá um custo total de R$ 3.548,05, contra o
custo com incorporação de entulho e lodo de ETA de R$ 2.972,36.
Considerando a redução de custo do material estudado de R$ 575,69 por
habitação, a cada 36 casas populares construídas com incorporação de lodo de ETA
e entulho de construção civil obtêm-se uma unidade a custo zero.
Com a aplicação do lodo de ETA’s em argamassas, concreto não-estrutural e
materiais cerâmicos, chega-se a uma redução de custos, em relação aos materiais
convencionais empregados na construção civil, em torno de 16,22%, conforme
demonstrado na tabela 31.
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Tabela 31- Comparativo de custos do material de construção civil convencional e
com o lodo de ETA aplicados em projeto típico de casa popular
Comparativo de Custos

Material

Componente

Quant.

(R$)

Preço Total
(R$)

Relação
entre
custos (%)

5,04

682,46

100,00

4,41

597,15

87,49

171,19

1136,70

100,00

148,00

982,72

86,45

149,30

1728,89

100,00

120,25

1392,49

80,54

Total material
convencional =

3548,05

100,00

Total material com
lodo e entulho =

2972,36

83,78

Diferença =

575,69

16,22

un

Argila vermelha
Bloco
cerâmico

Concreto
Nãoestrutural

Argila vermelha + lodo
de ETA

135,41

m

2

Cimento Portland +
brita + areia
Cimento Portland +
entulho + lodo de ETA

6,64

m

3

m

3

Cimento + areia
Argamassa

Cimento + entulho
moído + lodo de ETA

11,58

Preço unitário

Notas: 1) Preços referenciais “Revista Construção” - editora PINI (junho/2003)
2) Considerado custo zero para o entulho de construção civil e lodo de ETA
3) Dados elaborados pelo autor
2.5.6 Fabricação de cimento
Conforme Tsutiya & Carvalho (2001), a utilização de lodos de ETA’s na
fabricação de cimento portland é realizada com sucesso por empresas de
saneamento de outros países como a Metropolitan Water, LA, CA e a Tulsa OK.
Os materiais comumente utilizados para a fabricação do cimento portland são
o calcário, xisto e argila. O Material bruto utilizado contém de 70% a 80% de
calcário, porém, apresenta baixas concentrações de sílica, ferro e alumínio, o que
significa baixa eficiência no processo de fabricação. Para solucionar esta baixa
eficiência, é necessário adicionar argila, xisto, minério de ferro e bauxita.
Os lodos de ETA’s que utilizam coagulantes durante o processo de
tratamento de água normalmente contêm todos esses elementos, podendo ser
introduzidos no processo durante a fase de pré-homogeneização das matérias
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primas. Recomenda-se que o teor de sólidos do lodo de ETA para aplicação nesta
fase de produção, seja no mínimo de 50%.
Altas concentrações de álcali no cimento causam expansão e
conseqüentemente o aparecimento de fissuras em estruturas de concreto. A
presença de óxidos de potássio e de sódio no lodo de ETA contribui
significativamente para a redução dessas concentrações na produção de cimento.
As principais características de lodos de ETA’s que comprometem a
qualidade do produto ou até mesmo podem inviabilizar a sua utilização na fabricação
de cimento são as presenças de altas concentrações de matéria orgânica, antracito
ou carvão ativado, sulfato, permanganato de potássio e metais pesados.
Segundo Barrichello (2003), a indústria cimenteira é possuidora de tecnologia
necessária para absorver no seu processo de fabricação de cimento o lodo gerado
nas ETA’s, tanto na forma seca como na forma desidratada. Esta alternativa torna-se
atrativa tendo em vista os reais benefícios econômicos, financeiros e ambientais. As
reutilizações desses resíduos no coprocessamento de fabricação de cimento os
transformam em recursos na forma de insumos a serem adicionados ao clínquer.
Conseqüentemente, contribuem para a redução de custos de matéria prima
para a indústria cimenteira, propiciando a redução de poluentes atmosféricos na
fabricação de cimento Portland.
A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA Nº 264 de
26 de agosto de 1999 define que o co-processamento de resíduos em fornos de
produção de clínquer é uma técnica de utilização de resíduos sólidos industriais a
partir do processamento desses como substituto parcial de matéria-prima e/ou de
combustível na fabricação de cimento.
Segundo a Resolução, o resíduo pode ser utilizado como substituto de
matéria-prima desde que apresente características similares às dos componentes
normalmente empregados na produção de clínquer, incluindo neste caso os
materiais mineralizadores e/ou fundentes.
O co-processamento dos lodos de ETA’s em fornos de cimento é considerado
uma alternativa ambientalmente sustentável para a destinação final de resíduos, por
reciclar materiais e conteúdo energético, conservando outros recursos naturais.
Somado a isto, os fornos de cimento apresentam excelentes características
operacionais que propiciam a decomposição térmica dos compostos orgânicos e a
incorporação destes ao cimento sem alterar a sua qualidade. O processo de
incineração promove a queima dos resíduos num ambiente fechado, onde os fumos
da queima passam por um sistema de lavagem de gases, que garante que nenhum
subproduto da queima seja liberado para a atmosfera.
O co-processamento de resíduos industriais em fornos de cimento é um
processo de destruição definitiva, conduzida de forma segura e monitorada.
É uma alternativa ambientalmente correta, pois contribui para poupar recursos
naturais não-renováveis e positivos para a economia, gerando empregos e impostos.
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2.5.7 Aplicação no solo (agricultura, jardins, florestas) e recuperação de áreas
degradadas
A aplicação do lodo de ETA no solo tem sido considerada alternativa de
destinação viável por diversos países no mundo. Nos Estados Unidos 25% do lodo
gerado nas ETA’s são dispostas na agricultura.
Segundo Cornwell et al. (1999), há alguns benefícios como a melhoria
estrutural do solo, ajuste de pH (presença de carbonatos precipitados), adição de
mineral traço, aumento da capacidade de retenção de água e melhoria das
condições de aeração do solo.
Conforme Richter (2001), a aplicação de lodos de sulfato de alumínio ou de
cal como condicionadores do solo, atuam tornando-o mais poroso, retendo mais
umidade e aumentando a sua coesividade. A principal restrição que se faz ao sulfato
de alumínio fundamenta-se na tendência que o lodo de alumínio tem em fixar o
fósforo (P) no solo, evitando a sua assimilação pelas raízes das plantas. Para isso
deve-se limitar a aplicação do lodo de sulfato de alumínio a um máximo de 2,2 a 4,4
Kg/m2.
O lodo de ETA contém baixas concentrações de fósforo (P) e grandes
quantidades de sólidos de hidróxido de alumínio e ferro, que são potentes
adsorventes de fósforo inorgânico. Assim a aplicação de lodo de ETA em solos
agrícolas deve apresentar um efeito insignificante no P total, mas um impacto muito
importante na capacidade das plantas de extrair P da matriz do solo. (Barrichello,
2003).
Segundo Elliott (1990) apud Barrichello (2003), quando se leva em conta os
metais e os efeitos tóxicos, a reduzida disponibilidade de P pode ser a conseqüência
mais limitante da aplicação de lodo em solos agrícolas. O impacto geral da
disponibilidade reduzida de P é influenciado pela estrutura do solo e tipo de lodo,
tipo de cultura plantada, e o esquema de rotação de culturas.
Richter (2001) recomenda que o lodo de ETA apresente na torta final uma
concentração de sólidos entre 1 a 15%, como requisito para aplicação ao solo.
A fitotoxicidade provocada por lodos de ETA’s que contenham grande
quantidade de alumínio pode causar problemas em solos com pH acima de 6,5.
Com relação aos lixiviados, estes apresentam quantidade substancial em
decorrência do baixo teor de sólidos (menos que 10%), porém, na grande maioria
causam pouco impacto no solo.
Com relação à presença de metais pesados no solo, estes podem causar
impactos ambientais nos sistemas solo-planta, sendo necessário o monitoramento
quanto à concentração presente.
Conforme citado por Bidone, Silva & Marques (2001), a aplicação controlada
de lodos de ETA’s por espargimento no solo, para fins agrícolas ou para
recuperação de áreas degradadas por atividade de mineração, constitui alternativa
que foi pesquisada nos últimos anos. Deve ser considerada a presença de metais
pesados no lodo, já que pode causar impactos ambientais nos sistemas solo-planta.
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2.5.8 Compostagem
A mistura do lodo de ETA com restos vegetais, resíduos sólidos domésticos e
biossólidos têm sido estudadas e consideradas como alternativa viável para
destinação, requerendo, no entanto o monitoramento de parâmetros a serem
observados no processo de compostagem.
Segundo Carvalho (2001), a compostagem se define como um processo de
bio-oxidação exotérmica de um substrato orgânico e heterogêneo no estado sólido
realizada por uma população complexa de microrganismos, caracterizada por ter
como produto final a água e CO2, com simultânea liberação de matéria orgânica que
se estabiliza após a maturação.
O processo pode se dar por uma reação biológica controlada que utiliza um
processo aeróbio ou, em alguns casos, anaeróbio para acelerar a decomposição
natural da fração orgânica do resíduo. A reação aeróbia dá-se através de sucessivas
populações microbianas que vão quebrando as cadeias orgânicas, produzindo
dióxido de carbono, água, mineral, estabilizando a matéria orgânica (Barrichello,
2003).
O dióxido de carbono e a água são liberados para a atmosfera enquanto os
minerais e os produtos de decomposição são transformados em um material
potencialmente menos tóxico, com características terrosas. A perda de água e de
dióxido de carbono normalmente causa uma diminuição de volume do material entre
20 e 60%.
Como resultado temos o composto que é o produto estabilizado com ausência
de microrganismos patogênicos, ricos em matéria orgânica parcialmente humificada
e de alto valor como condicionador de solos e conseqüentemente fornecedor de
nutrientes, podendo ser usado em um grande número de aplicações na agricultura,
horticultura, recomposição de solos e etc.
Os dois processos básicos utilizados em grande escala são as tecnologias de
leiras e as de reatores. Nos sistemas de leiras os resíduos após a preparação são
colocados em um pátio aberto formando leiras, com altura de um a dois metros, que
são periodicamente revolvidas permitindo a sua aeração para que a taxa de
decomposição e temperatura permaneçam estáveis.
Nos sistemas comerciais de compostagem, a elevação da temperatura pode
atingir níveis entre 60°C e 70ºC após 3 a 5 dias. Os operadores dessas instituições
devem prever sistemas que mantenham a temperatura abaixo de 65ºC, pois acima
desta, os microorganismos que promovem a degradação aeróbia morrerão e a
velocidade da compostagem será sensivelmente diminuída. Esse controle de
temperatura pode ser obtido por aeração ou revolvimento do material.
No processo de compostagem através de reatores, onde as condições podem
ser controladas, as reações de degradação são aceleradas produzindo um material
de melhor qualidade.
Quando se emprega tecnologia de digestão anaeróbia, esses reatores são
fechados e o gás coletado.
Para que se tenham resultados operacionais eficientes, é necessário
conseguir um balanço ótimo dos diversos componentes que intervirão nas reações
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bioquímicas. Nesse sentido dois fatores são fundamentais: a umidade e a relação
carbono/nitrogênio (C/N).
A decomposição ocorre mais rapidamente durante o estágio de compostagem
chamado termofílico com temperaturas na faixa de 40ºC a 60ºC, podendo durar de
algumas semanas a alguns meses, dependendo da massa a ser decomposta.
A adição de lodos de ETA’s para a compostagem tem proporcionado
benefícios como, ajuste da umidade, fornecimento de traços de minerais, ajuste de
pH, e também servindo como carga mineral para o aumento do volume de
composto.
2.5.9 Sub-base em rodovias
A indústria de construção de estradas é um segmento importante, com grande
demanda para materiais de sub-base, especialmente em regiões de solos com
pouca estabilidade. É um mercado potencial para absorver grandes quantidades de
resíduos.
Nos EUA os resíduos provenientes de processos de tratamento que
empregam abrandamento por cal, são usados há anos como material de sub-base
nas fundações de construções e áreas de estacionamento. Há regiões em que a
estrutura do solo é muito instável e incapaz de suportar a pavimentação sem a
adição de rochas e outros materiais. A construção de rodovias exige uma base
sólida para evitar a formação de buracos, depressões e rachaduras na
pavimentação de concreto ou asfalto.
Essa aplicação também poderia ser avaliada para a destinação dos lodos
constituídos de alumínio ou ferro, embora não existam estudos ou pesquisas mais
detalhadas sobre o uso desse material em sub-base de rodovias.
2.5.10 Cobertura de aterros sanitários
Os lodos provenientes das ETA’s geralmente não apresentam periculosidade
e podem ser lançados em aterros municipais de resíduos urbanos.
Para o recebimento do lodo de ETA nos aterros, deve-se obedecer às
exigências de alguns parâmetros como a concentração de sólidos, controle quanto à
dissolução do sulfato de alumínio por ácidos voláteis, normalmente presentes nos
aterros de resíduos sólidos com pH de 5 a 5,5, e a realização de ensaios de
lixiviação e solubilização para determinação de possíveis contaminações do subsolo.
Para a sua destinação em aterro, o lodo deve ser adequadamente
desidratado, devendo apresentar um teor de sólidos secos de 20% a 25%, e não
conter água livre.
O lodo de ETA devidamente tratado pode ser aplicado juntamente com outros
materiais, ou mesmo com outros resíduos, em grande volume na cobertura de
células de resíduos sólidos em aterros, com isso minimizando a utilização de
empréstimos de jazidas e de escavações anteriores de aterros. Essa solução de
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destinação pode ser considerada interessante e vantajosa visto que sua demanda é
contínua nos aterros.
Estudos de viabilidade econômica quanto a essa alternativa, devem
considerar o custo de desaguamento e de transporte de lodo até o local da
destinação no aterro.
Baias de concreto com instalações de drenagem podem ser construídas no
aterro para o recebimento do lodo e para o seu manejo na mistura e aplicação com
outros resíduos, sendo utilizados para a operação caminhões basculantes e
equipamentos apropriados como pás-carregadeiras.
A mistura diária dos lodos de ETA com outros no aterro, promove a diluição
das propriedades desses lodos.
2.5.11 Co-disposição de lodos de ETA’s com resíduos sólidos urbanos em
aterros sanitários
Cantanhede & Ferreira (1989) definiram como co-disposição, a destinação de
resíduos industriais perigosos com lixo doméstico em aterros sanitários, préestabelecendo condições para que seja garantida a capacidade de assimilação do
meio.
Conforme Bidone, Silva & Marques (2001), os lodos de ETA’s que possuem
metais ou resíduos perigosos quando co-dispostos em aterros sanitários sofrem
processo de estabilização e conseqüentemente a degradação da sua fração
orgânica.
Na tabela 32 são apresentadas as fases de estabilização dos resíduos em aterros
sanitários.
Tabela 32 - Fases de estabilização dos resíduos em aterros sanitários
Fases

Processo

1

Ajustamento inicial

2

Transição

3

Formação de ácidos voláteis

4

Metanogênese

5

Maturação final

Fonte: Adaptação Pohland & Gould (1986)

Descrição
• Aumento da umidade produzindo gás e
lixiviado
• Condições do meio aeróbio passam para
anóxicas ou anaeróbias
• Com a queda do pH, altas concentrações
de DQO no lixiviado e alta mobilidade de
espécies iônicas
• Conversão de compostos metano e
dióxido de carbono
• DQO e potencial REDOX diminuem,
ocorrendo redução de espécies iônicas
• Degradação de substratos cessa. Os
gases
diminuem
e
orgânicos
e
inorgânicos pós-estabilizam
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Atualmente os aterros sanitários na sua grande maioria já recebem mesmo
que intencionalmente resíduos perigosos ou não a serem co-dispostos, sofrendo
assim um processo de conversão e estabilização. Por isso são de fundamental
importância o conhecimento e caracterização desses resíduos, para a identificação
das substâncias tóxicas presentes e interações decorrentes da co-disposição
(Pohland & Gould, 1986).
Considerando que determinados resíduos industriais podem causar influência
no processo de estabilização dos aterros sanitários, condições devem ser impostas
no sentido de que o efeito de contaminação não altere o processo de decomposição,
e conseqüentemente a estabilização dos resíduos domésticos, mantendo o líquido
lixiviado com a qualidade e quantidade esperada. Muitos resíduos perigosos podem
ser diluídos e dispersos na massa total do aterro, sendo que seus contaminantes
muito embora em concentrações elevadas, não prejudicam as reações biológicas de
decomposição e estabilização.
As fases mais importantes no processo de estabilização são as 3 e 4 com
duração previsível. As demais são influenciadas pelas condições locais como a
umidade, caracterização do resíduo, nutrientes presentes, condições operacionais
do aterro e potencial de inibição de toxicidade (Cetesb, 1993).
Segundo Novaes (1986), a digestão anaeróbia é um processo fermentativo
natural, onde as bactérias anaeróbias produzem metano e dióxido de carbono a
partir de materiais orgânicos complexos. Esse processo ocorre em quatro estágios
definidos consecutivamente em: a)hidrólise (resultam compostos menores);
b) acidogênese (formação de H2 e CO2); c) acetogênese (conversão dos ácidos
orgânicos em H2 e acetato) e d) metanogênese (formação do metano CH4).
De Deus (1996) relata que experiências na Inglaterra com a utilização de
resíduos industriais, com concentração de metais duas vezes maiores que os
resíduos domésticos, não apresentaram comprometimento da qualidade dos
percolados, ou seja, a poluição do lençol subterrâneo não se tornou mais elevada
que a dos resíduos domiciliares.
Porém, cuidados devem ser tomados quanto àqueles resíduos que
contenham metais pesados ou elementos tóxicos perigosos, pois dependendo de
suas concentrações e porcentagens na mistura com a fração orgânica podem causar
lixiviação dos contaminantes dispostos no aterro.
Para a destinação de resíduos de tratamento industriais, conjuntamente, com
resíduos domiciliares em aterros convencionais ou exclusivos, primeiramente devem
ser feitas as suas classificações, se perigosos ou não, conforme a norma NBR
10.004/2004 - 2ª edição – ABNT.
Quanto à co-disposição do lodo de ETA’s com resíduos sólidos estritamente
orgânicos, experimentos realizados pela Universidade do Rio Grande do Sul, em
escala de laboratório, através de células (simulando um aterro sanitário
convencional), apresentaram resultados favoráveis (Bidone, Silva & Marques, 2001).
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2.5.12 Aterro exclusivo
A alternativa de implantação de aterro exclusivo para a destinação de lodo
deve estar na maioria das vezes associadas à distância da estação de tratamento
de água até ao local do aterro municipal, devido ao custo de transporte envolvido.
Segundo Richter (2001), a destinação final do lodo de ETA pode representar
custos que podem girar em torno de até 70% dos custos operacionais relativos ao
seu manuseio e utilização de aterros de terceiros, o que torna a situação muito
vulnerável em função de tarifas extorsivas que podem ser impostas pela
administração dos aterros.
Para a destinação de torta de lodo em aterros, estima-se para o custo básico
de transporte e recepção, valores que variam de US$80,00 a US$105,00 para
distâncias de até 50 Km.
Para que o projeto seja viável quanto aos fatores técnicos, econômicos e
ambientais, é de fundamental importância que a sua localização seja próxima à
área da Estação de tratamento.
Quanto à implantação de aterro exclusivo, torna-se necessário a adoção de
medidas que não ocasionem problemas ambientais no local e na vizinhança.
Conforme Tsutiya (2001), devem ser observados os seguintes critérios
técnicos para a elaboração de um projeto de aterro:
•

Localização adequada.

•

Elaboração de projeto criterioso.

•

Implantação de infra-estrutura de apoio.

•

Elementos de proteção ambiental.

•

Gerenciamento e operação do aterro.

Conforme Richter (2001), na escolha da área do aterro devem ser observados
os regulamentos pertinentes e suas restrições que incluem:
•

Área de locação deve se situar fora da área inundável para a máxima
cheia provável em um período de recorrência de 100 anos.

•

Proibição de locação de um novo aterro ou ampliação de um existente em
charco ou banhado.

•

Proibição de locação de aterro próximo a aeroporto.

•

Proibição de locação de aterro a menos de 60 metros de uma falha
geológica.

A seleção das áreas factíveis de implantação de aterro exclusivo de recepção
de lodos deve atender ao planejamento do desenvolvimento econômico, social e
urbano da região e às diretrizes fixadas para uso e ocupação do solo, à proteção da
saúde pública e à defesa do meio ambiente (Karabolad et al., 1998 apud Tsutiya,
2001).
Nos aterros exclusivos, os lodos de ETA’s devem apresentar uma
concentração de sólidos na faixa de 20% a 25% ou seja, de baixa resistência,
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devendo passar por um processo de desidratação para que se obtenha maior
economia no custo de transporte e melhor suporte operacional quanto ao manuseio
no local de destinação.
Segundo Richter (2001), os procedimentos de aterro mais utilizados podem
ser classificados em dois métodos: (1) da vala escavada; e (2) do dique de
confinamento.
2.6 Tecnologias de aplicação do lodo de ETE como alternativas a serem
estudadas para o lodo de ETA
Pesquisas têm sido realizadas com o lodo de ETE na sua transformação para
aplicações como agregado leve para a construção civil e no replantio de Eucalyptus
Grandis para a indústria de celulose e madeira.
Analogamente às pesquisas com o lodo de ETE essas alternativas também
podem ser avaliadas quanto à possibilidade de aplicação conjunta com o lodo de
ETA, considerando que as suas propriedades e características físico-químicas
podem ser favoráveis.
2.6.1 Agregado leve
Para esta alternativa só existem estudos e aplicações efetivas com o lodo de
ETE, sendo importante pesquisas para a utilização com o lodo de ETA.
Denomina-se agregado leve a uma certa gama de agregados de uso especial,
cujo peso específico aparente se situa abaixo dos agregados comuns.
O agregado leve é utilizado principalmente na fabricação de concretos leves
de massa específica, em torno de 1,80 t/m3, em substituição ao concreto
convencional com 2,40 t/m3 e entram na composição do concreto em substituição à
pedra britada de granito.
Sua obtenção industrial é feita pela expansão, calcinação ou sinterização de
produtos como a vermiculita, escória de alto forno, argilas termo expansivas,
diatomitas, cinzas volantes, ardósia, etc.
Segundo Santos, David & Carvalho (2004), o agregado leve deve conter
compostos que produzam:
a) Teor adequado de fase vítrea, de modo que, a partir da temperatura
externa e dentro da variação de temperatura de fora para dentro da “pelota”, a
massa vítrea feche os poros externos e possa se expandir de dentro para fora sem
abertura de novos poros e sem romper a casca assim formada.
b) Teor adequado de óxido (geralmente de ferro), matéria orgânica e às vezes
de carbonatos, sulfetos e sulfatos, para que através de reações químicas adequadas
nessa faixa de temperatura, produzam gases dentro da “pelota” de matéria-prima
provocando a expansão piroplástica.
Dependendo do processo de fabricação industrial pode resultar em agregado
leve, ou partículas arredondadas com uma película de cobertura (argila expandida
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em fornos rotativos) com absorção de 5 a 10%, ou partículas irregulares e com
textura externa porosa com absorção até 25%.
Na figura 29 é apresentada as diferentes granulometrias de agregado leve
industrializado.

Figura 29 – Tipos de agregados leves com diferentes granulometrias – (Santos,
David & Carvalho, 2004)
A alta absorção do agregado leve, porém, em nada diminui a qualidade do
concreto produzido, pois a água de mistura absorvida não interfere com as reações
do cimento e ainda serve como água adicional durante a cura do concreto.
Conforme a ABNT, o agregado leve é classificado em três categorias:
•

Agregado leve para concreto estrutural.

•

Agregado leve para elementos de alvenaria em concreto.

•

Agregado leve para concreto de isolamento térmico.

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT em 1979 testou o agregado leve
produzido por sinterização de lodos de ETE digeridos e chegou a resultados do
material que cobrem as especificações de normas da ABNT, podendo assim ser
utilizados como agregados para concretos leves de isolamento térmico, para
elementos de alvenaria e concretos estruturais.
O processo de produção do agregado leve a partir do lodo digerido dos
esgotos é constituído das seguintes operações:
•

Desidratação do lodo digerido - concentrado através de centrífugas a
30% de sólidos e 70% de umidade.

•

Pós-secagem do lodo digerido - pós-secagem natural até atingir um teor
de umidade de 46% a 62% e posteriormente enviado para uma moega
dispondo inferiormente de um alimentador de disco.

•

Dosagem e mistura dos componentes – o lodo é introduzido ao
misturador onde recebe parte do sinter e após é triturado por um moinho
de pinos e transportado para o tambor pelotizador.

•

Pelotização – introduzir a mistura preparada anteriormente (lodo
centrifugado + sinter) em um tambor rotativo de baixa velocidade,
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transformando a mistura em pelotas, com diâmetro máximo de 4 mm, teor
de umidade de 45% e densidade aparente de 800 Kg/m3.
•

Secagem das pelotas por leito fluidizado – as pelotas passam por
processo de secagem através de um ventilador, ao mesmo tempo em que
é queimado gás metano, passando a umidade de 45% para 15%,
temperatura máxima de 75oC, densidade aparente de 700 kg/m3 e
granulometria de 0 a 4 mm.

•

Sinterização – pelotas são aplicadas em uma carga de sinter de cama,
sendo em seguida sinterizadas.

•

Cominuição do sinter – após a sinterização é realizado a britagem,
primeiramente onde o material é quebrado manualmente caindo em uma
peneira vibratória (abertura de 25mm), em seguida o material maior que
25 mm é desviado para um britador de mandíbulas.

•

Recolhimento de pós – no processo são produzidos finos que serão
recolhidos e aspirados por exaustores e enviados a um filtro de mangas,
removidos para o silo de estocagem juntamente com o sinter de retorno
procedente do tambor estabilizador.

•

Lavagem dos gases – gases provenientes dos sinterizadores são
aspirados por um exaustor, passando antes por ciclones, retendo as
partículas mais pesadas. As mais leves sofrem uma lavagem através de
um sistema de spray. As partículas mais finas são encaminhadas para
uma unidade de decantação compacta.

Na tabela 33 são apresentados os resultados quanto às características
obtidas nos ensaios realizados para o agregado de lodo de ETE.
Tabela 33 - Características obtidas nos testes com o agregado de lodo digerido

Granulometria

Módulo de finura
Diâmetro máximo
Densidade aparente do agregado seco
em estufa
Impureza orgânica
Torrões de argila
Perda ao fogo

Fonte: Sabesp (1979)

Peneira
(mm)
25
19
12,5
9,5
4,8
2,4
0,3

% retida acumulada
1
7
28
44
72
94
99
6,0
25 mm
570 kg/m

3

A solução apresentou turbidez inferior à solução
padrão
1,3%
1,6%

95

Na tabela 34 são apresentados os resultados quanto aos testes realizados
com concretos que utilizaram agregado leve de lodo digerido.
Tabela 34 - Resultados obtidos com concretos preparados com agregado graúdo
leve de lodo digerido, areia comum e cimento
Concretos
Determinações

Relação água/cimento (em peso)
3

Consumo unitário de cimento (Kg/m )
Peso específico do concreto aos 28
3
dias de idade (Kg/m )

1

2

3

4

0,45

0,65

0,90

0,97

555

410

310

260

1.884

1.845

1.776

1.770

Tensão de ruptura à compressão axial
2
(Kg/cm )
•

7 dias

241

155

90

78

•

28 dias

290

203

142

109

Tensão
de
ruptura
na
traçãocompressão diametral aos 28 dias
2
(Kg/cm )

24

19

14

12

Módulo de elasticidade aos 28 dias
2
(Kg/cm )

230x10

Retração por secagem (%)

0,034

3

185x10
0,050

3

155x10
0,055

3

145x10

3

0,062

Fonte: Sabesp (1979)
A seguir estão relacionadas algumas das vantagens de aplicação do
agregado leve na construção civil:
•

Estruturas tradicionais – De acordo com o cálculo comparativo entre o
concreto comum e o concreto leve, verifica-se haver sensível redução nas
nervuras, vigas de borda, vigas centrais, pilares e fundações, seja na
seção de concreto, seja na seção de ferro, em decorrência do menor peso
do concreto leve e conseqüentemente economias no concreto e ferro na
ordem de 29% e 24% respectivamente.

•

Estruturas pré-fabricadas – Além das vantagens apontadas no item
anterior verifica-se maior leveza estrutural, facilitando o transporte e
montagem das peças.

•

Isolamento térmico – Melhores condições de conforto térmico na
utilização em alvenarias e blocos de vedação.
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2.6.2 Aplicação no plantio de Eucalyptus Grandis
Experimentos com o lodo de esgoto urbano devidamente tratado vem sendo
desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais em parceria com a
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, através de
equipe multidisciplinar de pesquisadores da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP), quanto à avaliação de
aplicação desse lodo de esgoto produzido na ETE de Barueri, em plantações
florestais de Eucalyptus grandis.
A pesquisa agrega sub-projetos assim definidos:
•

Diagnóstico do potencial de utilização e avaliação econômica do uso de
biossólido em plantações florestais.

•

Caracterização química do biossólido.

•

Efeito do biossólido na fertilidade de solo e crescimento das árvores.

•

Monitoramento da ciclagem dos nutrientes na biomassa florestal,
vegetação do sub-bosque e na água dos mananciais.

•

Movimentação dos metais pesados no solo dos talhões florestais.

•

Avaliação da decomposição da carga orgânica de biossólido aplicado no
solo de plantações florestais.

•

Efeito de biossólido aplicado nos talhões florestais sobre a dinâmica da
fauna silvestre.

O estudo tem demonstrado ser uma alternativa viável tecnologicamente,
considerando inclusive os aspectos econômico e ambiental sabendo-se que no
Estado de São Paulo as áreas florestadas com eucaliptos e pinheiros, utilizadas
para a produção de celulose e madeira para serraria, ocupam área de
aproximadamente 800.000 hectares.
Esta aplicação como alternativa para o lodo de ETA deve ser investigada
como linha de pesquisa.
Na tabela 35 a seguir são indicadas algumas das aplicações de lodo de ETA
em empresas de saneamento nos Estados Unidos.

Tabela 35 - Aplicações de lodo de ETA em empresas de saneamento nos Estados Unidos
Serviço Público

Coagulantes
residuais

Metropolitan Water, LA,
CA

Sulfato de
Alumínio/
Cloreto Férrico

Tampa, Fl

Cloreto Férrico

Elizabethtown, NJ
Newport News, VA

Charlottesville, VA

Durham, NC
NJWSA, NJ
Santa Clara, CA
Wales, UK
Greenwich, CT
Englewood, CO
Tulsa, OK
Cary/Apex, NC

Sulfato de
Alumínio
Cloreto de
Férrico
Sulfato de
Alumínio/
Cloreto de
Polialumínio
Sulfato de
Alumínio
Sulfato de
Alumínio
Sulfato de
Alumínio
Sulfato de
Alumínio
Sulfato de
Alumínio
Sulfato de
Alumínio
Sulfato de
Alumínio
Sulfato de
Alumínio

Co-disposição
com biossólidos

Compostagem

Aterro

Aplicação
no solo

Cerâmico

X

Fabricação
de cimento
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

Fonte: AWWA Research Foundation and the American Water Works Association (2000)
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3 SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO PAULO – RMSP
O sistema integrado de abastecimento de água da RMSP é formado por oito
sistemas produtores, com capacidade de produção necessária para o suprimento de
99% da população da RMSP.
Apresenta uma vazão média em torno de 64,0 m3/s, sendo cada um deles
responsáveis por cada área de influência da RMSP, assim denominadas: ao norte
como Cantareira; ao sul Guarapiranga, Ribeirão da Estiva e Rio Grande; ao leste
Alto Tietê e Rio Claro; a oeste Alto e Baixo Cotia.
Cada um deles está estruturado através de complexa malha de adutoras,
elevatórias e reservatórios setoriais ajustados em função do potencial disponível em
cada manancial, através de um único centro de controle operacional denominado de
Sistema Adutor Metropolitano – SAM.
No passar dos anos, as estações de tratamento de água da RMSP sofreram
sucessivas adequações e ampliações objetivando melhoria de desempenho
operacional quanto ao atendimento de novas demandas do sistema de
abastecimento e em decorrência de mudanças ocorridas na qualidade das águas
dos mananciais explorados.
Na tabela 36 estão relacionadas as ETA’s do sistema integrado de
abastecimento de água e suas correspondentes posições relativas quanto aos
quesitos de produção média, qualidade da água bruta e destinação de lodo.
Tabela 36 – Posições relativas das ETA’s do sistema integrado da RMSP
ETA’s

Sistemas
Produtores

Guaraú

Quesitos/Avaliação
Produção Média
(m³³/s)

Qualidade da
Água Bruta

Destinação de
lodo

Cantareira

31,64

3º

2º

ABV (Alto da
Boa Vista)

Guarapiranga

13,35

6º

3º

Taiaçupeba

Alto Tietê

8,95

4º

1º

Rio Grande

Rio Grande

4,44

5º

6º

Casa Grande

Rio Claro

3,03

1º

6º

Alto Cotia

Alto Cotia

1,06

2º

5º

Baixo Cotia

Baixo Cotia

0,92

7º

4º

Ribeirão da
Estiva

Ribeirão da
Estiva

0,06

3º

3º

Fonte: Sabesp - PDA-2025 (2003)

No esquemático da figura 30 estão indicados os oito sistemas produtores
responsáveis pelo abastecimento de água da RMSP.

BACIA DO RIO
PIRACICABA

SISTEMA
PRODUTOR
CANTAREIRA

SISTEMA
PRODUTOR
BAIXO COTIA

SISTEMA
PRODUTOR
ALTO TIETÊ
SISTEMA PRODUTOR
RIO CLARO

SISTEMA PRODUTOR
ALTO COTIA

SISTEMA
PRODUTOR
RIO GRANDE

SISTEMA PRODUTOR
RIBEIRÃO DA ESTIVA
SISTEMA
PRODUTOR
GUARAPIRANGA

Figura 30 – Esquemático dos sistemas produtores e ETA’s da RMSP - (Sabesp, 2003)
99

100

3.1 Características operacionais
Guarapiranga e Alto Tietê

dos

sistemas

produtores

Cantareira,

Os sistemas produtores Cantareira, Guarapiranga Alto Tietê juntos são
responsáveis por 85% de toda a produção de água disponibilizada para consumo da
população da RMSP.
Cada um desses sistemas produtores possui características diferentes quanto
à qualidade da água bruta captada, a operação do processo de tratamento de água
para abastecimento, o material químico aplicado e do resíduo final gerado.
Na figura 31 abaixo são indicados os três sistemas produtores e ETA’s
correspondentes.

Sistema
Produtor
Cantareira
ETA
Guaraú
Sistema
Produtor
Alto Tietê
Sistema
Produtor
Guarapiranga

ETA
Taiaçupeba

ETA Alto da
Boa Vista

Reversão de Bacia
Hidrográfica

Figura 31 – Localização dos sistemas produtores das ETA’s Guaraú, Alto da Boa
Vista e Taiaçupeba – Sabesp (2003)
A seguir são apresentadas as principais características operacionais dos três
principais sistemas produtores da RMSP.
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3.1.1 Sistema produtor Cantareira – ETA Guaraú
Esse sistema é responsável por 50% de toda a produção de água tratada do
sistema integrado, contribuindo com uma vazão média de 31,64 m3/s, volume este
produzido na estação de tratamento de água do Guaraú, a maior no Estado de São
Paulo.
O Sistema Produtor da Cantareira é responsável pelo abastecimento de cerca
de 9 milhões de pessoas, atendendo toda zona norte da RMSP e também a área
central da Capital e parte das zonas leste e oeste.
Devido à sua localização que favorece elevada cota, a ETA Guaraú, atende a
quase toda sua área de influência por gravidade, com poucas estações elevatórias
associadas.
Na figura 32 são apresentados a foto da ETA Guaraú e o esquemático da sua
área de influência para o abastecimento de água.

RMSP

Filtros

Decantadores

Figura 32 – Foto da ETA Guaraú e área de influência - (Sabesp, 2003)
O manancial utilizado é formado pela reversão de parte das bacias dos rios
Jaguarí, Jacareí, Cachoeira e Atibainha, formadores do rio Piracicaba, além do rio
Juquerí, da bacia do Alto Tietê, totalizando 2.307 km2.
O sistema opera desde dezembro de 1973, sendo o processo de tratamento
empregado do tipo ciclo completo (coagulação, floculação, decantação e filtração).
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A implantação da ETA trouxe novos conceitos tecnológicos considerados na
época ousados, como são os exemplos dos filtros de dupla camada de antracito e
areia com taxas de 360 m3/m2.d e o uso de cloro em carretas.
Segundo a Sabesp - PDA–2025 (2003), trata-se de uma planta moderna toda
instrumentada, com controles centralizados e remotos, considerada um marco
conceitual na área de saneamento básico, em todos os campos da engenharia, do
projeto à obra e principalmente no tratamento de água, da operação à manutenção.
Parte de seus instrumentos e equipamentos instalados há mais de 30 anos
são mantidos em perfeitas condições operacionais.
A ETA Guaraú foi projetada e construída para tratar água bruta sem
problemas de qualidade, portanto, sem a previsão de instalações para tratamento
avançado ou mesmo para uma aplicação de carvão ativado em pó.
As principais características das unidades do processo de tratamento estão
indicadas na tabela 37.
Tabela 37 – Principais características das unidades do processo da ETA Guaraú
Principais unidades

Mistura rápida

Floculadores

Características técnicas
Tipo: Hidráulico
Misturadores rápidos = 02 un
Nº de bacias = 06 un
Volume total das bacias = 48.804 m

3

Tipo: Fluxo horizontal
Decantadores

Nº de bacias = 06 un
Volume total das bacias = 176.250 m

3

Tipo: Rápidos de dupla camada de areia e carvão antracito, por
gravidade
Nº de filtros = 48 un
Nº de câmaras de filtração por filtro = 02 un
Filtros

Área total da superfície filtrante = 8.448 m

2

Meio filtrante:
• Camada de pedregulho graduado 11/2” até nº 14 = 46 cm
• Camada de areia = 30 cm
Lavagem contra-corrente
Sistema de recuperação
de água de lavagem

Tanque de equalização-decantação (Dimensão=200x300x320 cm)

Fonte: Sabesp - PDA–2025 (2003)

103

Nos últimos tempos tem-se verificado o crescente risco quanto à deterioração
da água bruta aduzida da bacia do Rio Piracicaba em sua chegada à RMSP, em
particular no entorno da região de Mairiporã, inclusive com a necessidade de
monitoramentos constantes quanto às possíveis novas ocupações urbanas
fomentadas pela duplicação da Rodovia Fernão Dias e implantação do Rodoanel.
Segundo matéria publicada por Lopes Júnior do jornal “Folha de São Paulo”
de 22 de março de 2004 (Fonte: Instituto Socioambiental – ISA, 2004), quase 1.150
Km2 de área no entorno do Sistema Cantareira já apresentam algum nível de
degradação, sendo a principal ameaça a destruição da mata ciliar. Atualmente
somente 31% de sua bacia é coberta por mata nativa, percentual menor que nas
bacias da Guarapiranga (48%) e Billings (52%).
De acordo com os levantamentos efetuados, das cinco bacias onde estão os
reservatórios do sistema Cantareira, as de maior degradação são as responsáveis
pela maior parte da produção de água, sendo que os reservatórios Jaguarí-Jacareí
somam 61% das áreas degradadas por usos impróprios.
Na tabela 38 é apresentado o posicional quanto ao uso do solo nas bacias
que integram o Sistema Cantareira.
Tabela 38 – O uso do solo por bacias pertencentes ao Sistema Cantareira em % da
área total
Bacias componentes do Sistema Cantareira
Uso do solo

Juqueri/
Paiva
Castro

Atibainha

Cachoeira

Jacareí

Jaguari

Áreas alteradas pelo homem (1)

32,50

43,02

52,31

58,74

56,21

Mata atlântica

49,39

38,09

30,61

17,07

27,84

Reflorestamento

5,89

10,43

14,40

3,32

7,54

Represas

2,07

7,00

2,19

19,03

0,99

Ocupação urbana (2)

10,04

0,95

0,05

1,52

0,94

Áreas não-classificadas (3)

0,11

0,51

0,44

0,32

6,48

Fonte: ISA (2004) apud Lopes Júnior – Folha de São Paulo (2004)
Notas: (1) Agricultura, pastagens, mineração, indústria, estradas, solo exposto,
entre outros
(2) ocupação urbana consolidada, não-consolidada, ocupação dispersa e
condomínios residenciais
(3) Nuvens e sombras na imagem de satélite
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Conforme Lopes Júnior (2004) verifica-se um aumento do uso do solo às
margens do Sistema Cantareira predominantemente de roçado, chácaras,
condomínios de luxo, marinas, restaurantes e lanchonetes, o que acarreta
dificuldades no controle e proteção dos mananciais pelos órgãos responsáveis.
Na figura 33 a seguir são indicados os tipos de ocupações nas áreas dos
mananciais do Sistema Cantareira.

31,96%

Mata atlântiva
Reflorestamento
Represas
Ocupação urbana
Áreas não-classificadas

50,44%

8,50%
3,79%

3,13%

Áreas alteradas pelo homem

2,18%

Figura 33 – Ocupação da área de mananciais do Sistema Cantareira - (ISA, 2004
apud Lopes Júnior – Folha de São Paulo, 2004)
De acordo com a Sabesp - PDA-2025 (2003), a operação da ETA Guaraú
solicita o estabelecimento e a implementação prioritária de uma política preventiva
de proteção das bacias na área de Mairiporã, porque além de serem as ações de
menor custo-benefício, evitariam intervenções no processo de tratamento de água
que pela envergadura do sistema e pela indisponibilidade de áreas no local da ETA,
impossibilitariam tais intervenções.
Nas figuras 34 e 35 a seguir são apresentados respectivamente o fluxograma
simplificado do processo de tratamento de água e o esquemático da ETA Guaraú,
com a indicação das principais unidades operacionais.
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Água
bruta

Mistura
rápida

Bacia de
tranquilização

Mistura
rápida

Floculação

Decantação

Uso
geral

Elevatória
de água de
utilidades

Reservatório
de água
filtrada

Lodo

Mistura
intermediária

Filtração
Elevatória
de água
filtrada

Condicionamento
químico final

Recuperação
das águas de
lavagem

Reservação
Lodo
Sistema
Adutor
(SAM)

Figura 34 – Fluxograma simplificado do processo de tratamento de água da ETA
Guaraú

LEGENDA:
1 – Bacia de tranquilização
2 – Gradeamento
3 – Canal de água bruta
4 – Floculadores
5 – Decantadores
6 – Filtros
7 – Canal de água tratada
8 – Reservatório de água tratada
9 – Reservatório de água de lavagem dos
filtros
10 – Casa de química
11 – Estocagem de coagulantes
12 – Tanques estacionários de cloro
13 – Carretas estacionárias de cloro
14 – Estocagem de flúor

Unidades existentes
Unidades futuras

Figura 35 - Ilustração das unidades operacionais de tratamento de água da ETA Guaraú (Sabesp - PDA–2025, 2003)
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3.1.1.1 Produtos químicos utilizados na ETA Guaraú para o tratamento de água
Os produtos químicos utilizados no tratamento de água estão diretamente
relacionados à qualidade da água bruta que chega à ETA, e conseqüentemente, nas
características do lodo gerado, sendo estas imprescindíveis quanto à definição dos
sistemas de tratamento desses resíduos a serem implantados nas ETA’s.
A seguir estão relacionados os principais materiais químicos utilizados na
ETA Guaraú, a forma de estocagem e aplicações:
a) Coagulante
Opera, preponderantemente, com sulfato de alumínio líquido que é estocado
em 08 tanques metálicos revestidos internamente com capacidade para 180 m3.
As dosagens são feitas na bacia de tranquilização, utilizando-se de um único
conjunto dosador.
É mantido também um estoque estratégico de cloreto férrico ou sulfato férrico
armazenado em um tanque de fibra de vidro localizado próximo à bacia de
tranquilização, que é utilizado em conjunto com o sulfato de alumínio ou
isoladamente quando da ocorrência, na água bruta, de teores excessivos de ferromanganês e de algas.
O uso do sulfato de alumínio se dá por razões econômicas e também porque
o mercado não dispõe de capacidade suficiente para atender as demandas por um
sal de ferro.
b) Cal
Utilizado cal virgem granulada que é fornecida em containers plásticos tipo
big-bag de 1.500 kg. Esses containers, após a liberação do controle de qualidade,
onde são verificados diversos parâmetros dentre eles o teor de CaO (90% em peso),
são descarregados com auxílio de empilhadeiras em dois silos de recebimento e
transferidos para os silos de estocagem, localizados na casa de química, por meio
de um sistema de transporte pneumático.
Dos silos de estocagem, em número de três, a cal é distribuída para os silos
de cada um dos dosadores gravimétricos (05 conjuntos) e destes de forma contínua
para os extintores de cal com capacidade para hidratação de 1.000 kg de Cal/h.
A transferência do leite de cal para os pontos de aplicação para a correção do
pH final é efetuada por bombas do tipo cavidade progressiva.
c) Cloro
A ETA dispõe de dois tanques estacionários com capacidade individual para
estocagem de 65,0 toneladas de cloro líquido.
O produto é recebido em carretas de 18,0 toneladas, alimentando diretamente
os cloradores para as operações de transferência das mesmas aos tanques
estacionários, cujo procedimento é efetuado com o auxílio de nitrogênio.
Dos tanques estacionários, o cloro líquido é continuadamente transferido aos
evaporadores cloradores (oito pares de 10.000 lb/dia), localizados na casa de
química e destes para os pontos de aplicação (pré e pós-tratamentos).
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d) Polímero
A ETA Guaraú trabalha com polímero emulsionado como auxiliar de
coagulação-floculação, acondicionado em tambores de 200 litros, que são utilizados
para o preparo de soluções na casa de química.
Esse preparo é efetuado em tanques especiais providos de misturadores, que
operam em regime batch, alimentando as bombas dosadoras e destas para as duas
misturas rápidas que antecedem o sistema de decantação.
3.1.1.2 Sistema de recuperação de água de lavagem dos filtros da ETA Guaraú
A ETA Guaraú dispõe de 03 baterias de filtros com 16 unidades de filtração
do tipo dupla camada, antracito-areia, em cada uma delas, totalizando 48 filtros.
Os filtros são de taxas e níveis constantes com duas câmaras de filtração por
unidade. Essas câmaras se encontram separadas por um canal central que em sua
parte superior é utilizado para alimentação dos filtros com água decantada e
afastamento da água de lavagem. A sua parte inferior se constitui no coletor central
de água filtrada e alimentação de água para contra-lavagem.
O sistema de recuperação de água de lavagem, está implantado em uma
área de 2.800 m2 próximo ao canal de drenagem do Córrego Guaraú e a pista de
acesso à ETA, tendo as seguintes unidades constituintes:
a) Tanque de equalização-decantação.
b) Estação elevatória.
c) Tubulação para retorno da água recuperada.
O tanque de equalização possui duas câmaras com capacidade de 2.300 m3
por câmara onde os efluentes originários da lavagem dos filtros são acumulados
alternadamente, passando por um processo de pré-clarificação e em seguida
bombeados. Cada câmara tem, em planta, 15 m de largura por 51 m de
comprimento e altura variável entre 4 e 5 metros.
A água pré-clarificada é conduzida de volta ao início do processo de
tratamento para a bacia de tranquilização, por uma adutora de aço enterrada com
900 mm de diâmetro e 750 m de extensão.
A figura 36 apresenta a foto do sistema de recuperação de água de lavagem
dos filtros da ETA Guaraú onde são observados os tanques de equalização e
decantação.
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Figura 36 - Sistema de recuperação de água de lavagem dos filtros da ETA Guaraú (Sabesp - PDA-2025, 2003)
3.1.2 Características operacionais do sistema produtor Guarapiranga - ETA
Alto da Boa Vista
O sistema produtor Guarapiranga iniciou sua operação no ano de 1929 com a
implantação da ETA Theodoro Ramos, hoje desativada, e teve sua capacidade de
produção ampliada posteriormente com a implantação da ETA Alto da Boa Vista ABV.
Este Sistema é responsável por 21% da produção de água tratada do
sistema integrado de abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo,
contribuindo com uma vazão média de 13,35 m3/s.
O Sistema Produtor Guarapiranga é formado pela captação e adução de água
bruta do rio Capivari, reversão do reservatório Billings através do braço do
Taquacetuba e principalmente do reservatório formado na bacia do Guarapiranga.
Segundo a Sabesp – PDA-2025 (2003), o início de operação da ETA ABV
deu-se na segunda metade da década de 40 tendo sido implantados quatro módulos
de tratamento, dois na ala leste e dois na ala oeste, constituídos por quatro baterias
de floculadores, quatro decantadores e 16 filtros, através de tratamento de ciclo
completo, para completar a produção aduzida do Reservatório Guarapiranga que até
aquela época era atendida unicamente pela ETA Theodoro Ramos.
Na figura 37 são apresentados a foto da ETA ABV e o esquemático da sua
área de influência.
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Recuperação de
água de lavagem dos
filtros

Módulos
oeste

Filtros

Módulos
Leste
Sistema de
coagulaçãofloculação

Decantadores

Figura 37 – Foto da ETA ABV e área de influência–(Sabesp, 2003)
Ao longo dessas quatro décadas de existência, a ETA ABV foi submetida a
uma série de intervenções, e desde então, essa seqüência de obras e serviços
ainda se mantém em decorrência das necessidades operacionais, de demanda e
principalmente aquelas destinadas a minimizar a degradação do manancial.
As principais características das unidades do processo de tratamento estão
indicadas na tabela 39.
Tabela 39 – Principais características das unidades de processo da ETA ABV
Principais unidades
Mistura rápida
Floculação

Decantação
Remoção de lodo

Filtração

Sistema de recuperação de água
de lavagem dos filtros

Características técnicas
Tipo: Hidráulica
Tipo: Mecânica com pás giratórias
Nº de bacias = 8 un
Nº de câmaras por bacia = 9 un
Tipo: Fluxo horizontal
Nº de bacias = 8 un
3
Volume total = 89.554,85 m
Tipo: Manual
Tipo: Taxa declinante de dupla camada de antracito e
areia
Nº de unidades = 32 un
Nº de células por filtro = 2 un
2
Área total de filtração = 6.032 m
Meio filtrante:
Antracito = 40 cm
Areia = 25 cm
Torpedo + pedregulho = 30 cm
Tanques equalizadores = 2 un
Dimensões em planta: 56 m x 49 m
Profundidade: De 1,95 a 4,40 m

Fonte: Sabesp - PDA–2025 (2003)
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As ampliações dos recursos operacionais colocados à destinação são
prementes para fazer frente à possível perda de qualidade da água bruta, visando a
necessidade de aumento do tratamento de água e garantindo a confiabilidade do
sistema.
Para adequar as instalações frente às variações de qualidade da água bruta,
independentemente de ações paralelas que estão e que serão implementados no
manancial para impedir o avanço da degradação, faz-se necessário o
desenvolvimento de projetos, com o objetivo de adequação da ETA, visando a
implantação no processo de tratamentos avançados.
Os parâmetros e critérios desses projetos devem ser estabelecidos a partir de
ensaios piloto cuja configuração final deve atender aos requisitos necessários para o
tratamento de água, de acordo com os parâmetros de qualidade exigidos para o
consumo humano.
Processos de coagulação-clarificação de altíssimas taxas de aplicação,
coagulantes alternativos, oxidação por ozônio, filtração em leitos de carvão ativado
granular e biologicamente ativos, desinfecção com alternativa por ultra-violeta entre
outros, devem ser avaliados como alternativas futuras no tratamento de água.
A adoção do conjunto dessas tecnologias deverá garantir o padrão de
potabilidade requerido e eventualmente contemplar um aumento da capacidade
produtiva da ETA para números que hoje se falam entre 16,0 m3/s e 20,0 m3/s.
Dentre essas questões ainda devem ser abordados:
a) Adequação do pré-tratamento da água bruta.
b) Implantação de sistema de ozonização.
c) Reforma dos filtros.
d) Melhoria no processo de recuperação do efluente de lavagem de filtros e
decantadores.
e) Sistemas de manuseio, tratamento e destinação dos lodos gerados no
processo de tratamento de água.
f) Aumento de automação do processo de tratamento de água.
g) Modernização no lay-out das utilidades dos prédios administrativos,
laboratório e controle.
Ações nos mananciais devem ser intensificadas, no sentido de contenção e
prevenção quanto às contaminações e conseqüentemente um controle quanto ao
crescimento das algas e outras formas de vidas aquáticas prejudiciais ao uso da
água para abastecimento público.
Nas figuras 38 e 39 a seguir são apresentados respectivamente, o fluxograma
simplificado do processo de tratamento de água e o esquemático da ETA ABV, com
a indicação das principais unidades operacionais.
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Figura 38 – Fluxograma Simplificado do processo de tratamento de água da ETA do
ABV

LEGENDA:
1 – Bacia de tranquilização
2 – Canal de água bruta
3 – Floculadores
4 – Decantadores
5 – Galeria de tubulações/comando
6 – Galeria central
7 – Filtros
8 – Tanques de sulfato
9 – Sala de cloradores e evaporadores
10 – Depósito de cilindros de cloro
11 – Sistema de ácido fluorsilíssico
12 – Sistema de transporte pneumático de cal
13 – Canal de água filtrada
14 – C.C.O.
15 – Reservatórios de água tratada
16 – Canal geral de descarga
17 – Tanque de decantação das águas de
lavagem
18 – Reservatório de água de lavagem
19 – Medidores de vazão – SRAL
20 – Laboratório
21 – Administração oficinas
22 – Administração Sabesp

Figura 39 - Ilustração das unidades operacionais de tratamento de água da ETA ABV (Sabesp - PDA–2025, 2003)
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3.1.2.1 Produtos químicos utilizados na ETA ABV para o tratamento de água
A seguir são apresentados os principais materiais químicos utilizados na ETA
ABV, assim como a forma de estocagem e aplicações:
a) Coagulantes
A ETA ABV utiliza normalmente como coagulantes de forma conjunta, o
sulfato férrico e o cloreto férrico. Esporadicamente também emprega o sulfato de
alumínio combinado com um dos dois sais de ferro.
O coagulante é recebido a granel na forma líquida em carretas ou caminhõestanque e transferido para a estocagem por meio de bombas. O armazenamento é
efetuado em 15 tanques verticais de fibra de vidro com 50 m3 de capacidade unitária
que permitiria teoricamente algo como 1.000 toneladas de coagulante em estoque.
Essa capacidade atenderia a um consumo de 14 dias, baseada na média
diária de 72,5 toneladas (16,2 mg/l de sulfato férrico e 10,5 mg/l de cloreto férrico).
Normalmente se reserva desses 15 tanques de estocagem sendo 05 para
armazenamento de sulfato férrico, 05 para cloreto férrico e os outros 05 finais para o
sulfato de alumínio.
Da estocagem, o coagulante é transferido por meio de duas outras bombas
(uma de reserva) para 03 tanques pulmões de 10 m3 cada um, localizados próximos
à estrutura de chegada de água bruta, daí alimentam-se por gravidade os
dosadores.
b) Cal
A cal virgem chega a ETA em containers tipo big-bag com capacidade de
1.500 kg, transportados por caminhões.
Na média, chegam por mês 16 carretas e 7 caminhões, correspondendo à
cerca de 725 toneladas por mês.
Os sacos são armazenados no pátio da ETA por meio de empilhadeiras para
em seguida serem transportados por carrinhos de cal até o elevador e depois serem
despejados nos 4 silos de cal, com capacidade de 50 toneladas cada.
Dos silos, a cal é extinta e diluída em leite de cal para depois ser aplicada no
cálice de água bruta (pH para coagulação) e na água final (pH = 8,5 a 9,0).
c) Cloro
O cloro líquido é transportado até a ETA e ao Guarapiranga (captação) por
meio de carretas de 18 toneladas ou cilindros de 900 kg, que são empregados no
intervalo entre uma carreta e outra. A carreta fica em local aberto e os cilindros na
sala de cloro.
O cloro gasoso é aplicado na entrada da caixa de areia do Guarapiranga, no
canal de água coagulada da ETA ABV, na água decantada e na água final.
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d) Ácido Fluorssilícico
A solução de ácido fluorssilícico chega na ETA a uma concentração 20% de
H2SiF6, totalizando 4 caminhões por mês (100 toneladas), sendo armazenada em
quatro tanques horizontais de fibra de vidro com capacidade para 54.000 litros.
A dosagem é feita através de bomba diafragma no canal de água tratada final.
e) Polímeros
Na ETA ABV são utilizados basicamente dois tipos de polímeros, um catiônico
e outro não-iônico em forma de emulsão, acondicionados em tambores de 200 litros,
numa concentração que varia de 30% a 40%. Os polímeros ficam armazenados em
tambores sendo depois dispostos em uma caixa antes de serem dosados por bomba
peristáltica, na mistura rápida (catiônico) e no canal de água coagulada (não-iônico).
f) Carvão
O carvão ativado em pó chega na represa do Guarapiranga em bags de 500
kg ou em carretas de 20 toneladas. Fica disposto em um pátio ou armazenado em
dois silos de 50 m3 cada (40 toneladas).
O carvão ativado em pó é dosado apenas quando existe o problema de gosto
e odor na água, e quando isso acontece seu consumo chega a 20 toneladas por dia.
Sua dosagem se dá à cerca de 50 metros após a caixa de areia, numa suspensão
de 10% a 12%.
Após a dosagem e mistura na água bruta, segue através das adutoras de
água bruta até a ETA ABV onde fica retido no lodo dos decantadores.
g) Permanganato
Assim como o carvão ativado em pó, o permanganato é dosado
esporadicamente de acordo com a necessidade, em média a cada 6 meses,
dependendo da qualidade da água do manancial.
Dois tanques de mistura preparam sua solução antes deste ser dosado na
entrada da caixa de areia junto à captação no Guarapiranga.
3.1.2.2 Sistema de recuperação de água de lavagem dos filtros e decantadores
da ETA ABV
Os filtros são constituídos por leitos filtrantes de dupla camada, antracitoareia, sobre uma camada suporte de pedregulho e cascalho do tipo taxa declinante,
lavados unicamente com água.
O conjunto de filtros totaliza 32 unidades, distribuídas em duas baterias. Cada
bateria de filtros é formada por duas fileiras com 8 filtros cada uma, e separadas
entre si por galerias de comando e de tubulações, dispondo cada um de duas
células de filtração por unidade.
As lavagens são do tipo contra corrente e superficial (tubos fixos, não
giratórios).
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Os efluentes provenientes das lavagens dos filtros são conduzidos para dois
tanques equalizadores, em operação desde 1990, com capacidade unitária de 2.400
m3 que operam em paralelo e se constituem mutuamente em unidade reserva um do
outro, sendo o sistema responsável pelo reaproveitamento de aproximadamente
90% da água de lavagem dos filtros.
Esse sistema também contempla o reaproveitamento da descarga da água
contida nos 3 metros superiores de 50% dos decantadores da ala oeste,
correspondendo a 50% do volume de água de cada decantador, equivalente a 7.500
m3 quando da descarga dos mesmos para limpeza.
Na figura 40 é apresentada a foto do conjunto dos tanques equalizadores do
sistema de recuperação da água de lavagem dos filtros e o posterior
reaproveitamento de parte da água proveniente dos decantadores da ETA ABV.

Figura 40 - Sistema de recuperação de água de lavagem dos filtros e
reaproveitamento da água dos decantadores – ETA ABV (Sabesp - PDA–2025,
2003)
Esses tanques são constituídos por estruturas de concreto, com dimensões
em planta de 56 m x 49 m e profundidades de 1,95m a 4,40 m.
Cada uma dessas unidades está interligada a uma estação elevatória que tem
por objetivo, recalcar através de uma adutora de 600 mm em aço a água recuperada
de volta ao início do processo da ETA, junto à bacia de tranquilização.

3.1.2.3 O Programa de saneamento ambiental da bacia do Guarapiranga
O reservatório Guarapiranga, o principal e maior manancial do sistema
produtor têm como principais afluentes o rio Embu-Guaçú e Embu-Mirim, ocupando
uma área de 26 km2 com capacidade de acumulação de 180 milhões de m3 de água.
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Conforme tabela 40, a sua bacia hidrográfica possui uma área de
aproximadamente 639 km2 abrangendo por inteiro o município de Embu-Guaçú,
parcialmente os municípios de Itapecerica da Serra, Embu, Cotia, São Lourenço da
Serra, Juquitiba e a parte sul do município de São Paulo.
Tabela 40 - Áreas componentes da bacia Guarapiranga
Municípios

2

Extensão (Km )

%

São Paulo

210

32,87

Embu

40

6,27

Itapecerica da Serra

146

22,85

Embu-Guaçú

154

24,10

Cotia

22

3,44

São Lourenço da Serra

33

5,16

Juquitiba

8

1,25

Bacia

26

4,06

639

100,00

Total

Fonte: UGP – Extraído do Banco de Dados do Sistema de Informações
Geográficas da Bacia do Guarapiranga (1996) apud Uemura (2000)
Conforme Uemura (2000), na última década a ocupação da bacia tem trazido
muitos impactos negativos devido à intensa substituição da mata atlântica e de
silvicultura por ocupação urbana, correspondente a um aumento de 53% de sua
área. Como facilitadores de fomento dessa ocupação, temos assistido a implantação
de novos sistemas viários e melhorias daqueles já existentes.
Esses novos bairros que se instalaram no decorrer dos anos se caracterizam
na maioria como carentes, sem infra-estrutura de serviços fundamentais tais como
saneamento básico, energia elétrica, drenagem urbana, pavimentação e outros,
tendo como conseqüência principal a degradação do meio ambiente e dos recursos
hídricos existentes.
Essa situação pode-se agravar, caso medidas preventivas não sejam
tomadas em decorrência da implantação do “Rodoanel Metropolitano”, onde
grande parte da extensão do complexo viário cruza áreas de proteção de
mananciais podendo gerar especulações imobiliárias em suas áreas adjacentes.
Na tabela 41 são indicados os tipos de assentamentos irregulares e os
números de habitantes dessas ocupações dentro da bacia, conforme levantamento
efetuado pela Secretaria de Habitação - SEHAB no ano de 1995.
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Tabela 41 – Dados Populacionais – Assentamentos irregulares na bacia do
Guarapiranga
Bacia do Guarapiranga

Favelas

Loteamentos

Total

%

São Paulo

101.583

178.400

278.000

94,41

Embu

7.040

2.200

9.240

2,45

Itapecerica da Serra

7.515

6.900

14.415

2,62

Embu-Guaçú

1.516

1.548

3.064

0,52

117.654

188.648

304.719

100

Total

Fonte: SEHAB – RESOLO (1995) apud Uemura (2000)
Para o controle e minimização dos impactos decorrentes dessa ocupação, o
“Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga” criado em
1992, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Energia e Saneamento, integrou
ações com os diversos organismos afins, tendo como objetivo o controle e
recuperação da qualidade da água do reservatório responsável pelo abastecimento
de 3,4 milhões de habitantes, ou seja, 21% da população da RMSP, com a
implantação de infra-estrutura de saneamento e demais melhorias do sistema
urbano.
Os principais objetivos delineados para o programa foram:
•

Recuperação sanitária e ambiental do manancial.

•

Implantação de um sistema de gestão integrada da bacia com a
participação do Estado, administradores municipais e sociedade civil.

•

Controle e qualidade da água do manancial e seus afluentes.

Na figura 41 é apresentado o organograma funcional do programa, de acordo
com a participação dos órgãos envolvidos, estando a cargo da “Unidade
Gerenciadora do Programa - UGP”, vinculada à Secretaria de recursos Hídricos,
Saneamento e Obras, o gerenciamento dos recursos financiados pelo BIRD - Banco
Mundial.
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Figura 41 – Organograma funcional para a implementação do Programa de
Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga
Estima-se que na última década, período de 1995 a 2005, o crescimento
populacional dentro da bacia continuou aumentando em decorrência da expansão
de ocupação observada na periferia da RMSP, o que agrava ainda mais a qualidade
do manancial requerendo continuidade de investimentos de infra-estrutura e ações
que inibam o aumento de degradação do manancial.
3.1.3 Características operacionais do sistema produtor Alto Tietê – ETA
Taiaçupeba
O Sistema Produtor Alto Tietê, localizado na região leste da RMSP, é formado
pelos reservatórios de acumulação de Paraitinga, Ponte Nova, Biritiba, Jundiaí e
Taiaçupeba, pertencentes à bacia do rio Tietê, dos seus afluentes localizados a
montante da foz do Ribeirão Gaió e dos cursos d’água Itatinga e Itapanhaú oriundos
da vertente oceânica.
Essa área atinge os municípios de Suzano, Ribeirão Pires, Mogi das Cruzes,
Biritiba-Mirim, Salesópolis, Paraibuna e Santos, sendo a bacia do rio Tietê a maior e
a principal bacia do sistema com 14,22 km2 de área.
Conforme a Sabesp - PDA-2025 (2003), a exploração do Alto Tietê tornou-se
necessária para o atendimento das demandas de abastecimento de água para a
RMSP que aumentaram significativamente no final da década de 70 e início dos
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anos 80, devido às restrições de disponibilidade na bacia do Rio Piracicaba limitando
a adução para o Sistema Cantareira em 26,0 m3/s.
Os rios Itatinga e Itapanhaú também têm o seu aproveitamento limitado para
o Alto Tietê em razão do conflito de uso de suas águas com o litoral e também em
decorrência das limitações ambientais em razão da localização de suas bacias na
serra do mar, o que dificulta a construção de novos reservatórios para
regularizações.
A ETA Taiaçupeba iniciou sua operação em fevereiro de 1992 com a
capacidade nominal inicial de água tratada de 5 m3/s, tendo a possibilidade de em
etapa futura ampliar o seu processo com a instalação de mais dois
decantadores/floculadores e dez filtros, atingindo uma vazão nominal de até 15 m3/s.
Encontra-se implantada numa área de 50 hectares, junto à margem esquerda
do reservatório de Taiaçupeba no município de Suzano, onde se situam os sistemas
de captação, adução de água bruta, ETA e elevatória de água tratada.
Na figura 42 são apresentadas a foto da ETA e sua área de influência.

Reservatório
Taiaçupeba

Captação

Decantadores

Filtros

Figura 42 – Foto da ETA Taiaçupeba e sua área de influência – (Sabesp, 2003)
O processo de tratamento tem como alternativa a de ciclo completo, ou de
forma mais simplificada a filtração por contato ou direta, permitindo melhorias
destinadas a adequar a ETA, se necessário, a padrões de qualidade de água mais
restritivos ou mesmo em função da necessidade no atendimento de alterações
verificadas na qualidade das águas dos mananciais.
Atualmente a capacidade de produção de água da ETA Taiaçupeba é de 10
m /s, atendendo cerca de 2,5 milhões de pessoas, ou seja, 14% da população da
RMSP.
3

O sistema de tratamento é constituído de 6 decantadores/floculadores e vinte
filtros.
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Na tabela 42 são apresentadas as características técnicas das principais
unidades operacionais da ETA Taiaçupeba.
Tabela 42 – Principais características das unidades de processo da ETA Taiaçupeba
Principais
unidades
Mistura rápida

Floculação

Decantação

Filtração

Lagoas de lodo

Sistemas de
adensamento e
desidratação de
lodo

Características técnicas
Difusores com bomba
Bomba = 01 un
Tipo fluxo horizontal, câmara retangular,compartimentada em três estágios com
floculador de eixo vertical:
a) Nº bacias = 06 un
b) Nº compartimentos/bacia = 03 un
Tipo fluxo horizontal, bacias retangulares:
• Nº bacias = 06 un
3
• Volume/bacia: 12.750 m
• Remoção do lodo, sistema mecanizado, tipo ponte rolante: 02 un/decantador
• Teor de sólidos = 0,20% a 0,50%
Tipo rápido de taxa e nível constante = 20 un
Câmaras/filtro = 02 un
2
Área de filtração total = 1.720 m
Meio filtrante: Camada profunda de areia grossa
Sistema de lavagem dos filtros fases ar e água
Número total = 03 un
3
Capacidade útil por lagoa = 23.850 m
Profundidade máxima de lodo = 1,8 m
2
Área útil por lagoa = 13.250 m
Tanque de equalização em concreto semi-enterrado (01 un):
3
• Volume útil = 500 m
• Misturador submersível com rotor tipo hélice de baixo cisalhamento, diâmetro
≥ 370 mm
Bomba de transferência de lodo bruto tipo centrífuga de eixo horizontal e
velocidade variável = 02 un
Adensamento tipo mecânico por tela fixa (06 un):
• Capacidade unitária = 8,64 t SS/d
• Teor de adensamento = 4,0% ± 1,0%
3
• Volume de lodo adensado (base 4%) ≤ 794 m /d
3
• Volume de deságüe previsto ≤ 6.048 m /d
• Consumo médio de polímero, base 3g/Kg SS ≤ 71,1 Kg/d
• Retenção de sólidos prevista ≥ 93%
3
• Produção média de lodo adensado (4%) = 593 m /d
Tanque circular em aço carbono de lodo adensado (02 un):
3
• Capacidade unitária útil = 50 m
• Misturadores do tipo submersível = 02 un
Desidratação mecânica por filtro-prensa tipo diafragma (02 un):
• Nº de câmaras/filtro = 100 un
• Espessura da torta = 32 mm
• Pressão de operação = 15 bar
• Quantidade média de torta de lodo a 30% = 79 t/d
3
• Vazão média do filtrado = 21,4 m /h
Consumo médio total de polímero (adensamento e desidratação)
• 120 kg/dia

Fonte: Sabesp - PDA-2025 (2003)
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O processo de tratamento da ETA se inicia com a captação da água bruta na
estrutura de chegada. Neste ponto são aplicados os coagulantes e alcalinizantes,
ocasionando a desestabilização e aglomeração das partículas sólidas.
Na fase de floculação são adicionados polieletrólito e cloro como auxiliar na
oxidação de íons metálicos compostos orgânicos.
Nos decantadores esses sólidos são removidos por sedimentação em cerca
de 90% (da turbidez da água bruta).
A água decantada é coletada através de calhas e encaminhada para os filtros
que retém os sólidos remanescentes oriundos do processo de decantação.
A água bruta aduzida do Reservatório Taiaçupeba apresenta características
de mananciais “urbanos” represados, com águas de baixa turbidez, cor mediana,
apresentando altos teores de manganês e ferro e algumas características oriundas
de contaminação por esgotos sanitários,.
O problema principal e que tem sido foco de preocupações diz respeito à
necessidade de monitoramentos constantes no sentido de verificação quanto à
presença excessiva de algas.
O arranjo das unidades constituintes da ETA foi idealizado para que as
obras de ampliações futuras não interfiram com as unidades já implantadas e
possibilitem o desdobramento das obras em várias frentes de trabalho simultâneas,
definidas por escala de prioridade ou disponibilidade de recursos.
O sistema de tratamento de água da ETA Taiaçupeba incorpora avanços
técnicos utilizados nos países desenvolvidos da Europa e Estados Unidos,
proporcionando flexibilidade operacional no que se refere ao processo de produção,
no tratamento de resíduos gerados e destinação de lodos.
Nas figuras 43 e 44 estão representados respectivamente, o fluxograma
simplificado do processo de tratamento de água e o esquemático com a indicação
das principais unidades operacionais da ETA Taiaçupeba.
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Figura 43 – Fluxograma simplificado do processo da ETA Taiaçupeba

LEGENDA:
1 – Captação e E.E. de água bruta
2 – Floculadores
3 – Decantadores
4 – Filtros
5 – Reservatório de água tratada
6 – Casa de química
7 – Recebimento e estocagem de cal
8 – Balança e recebimento de produtos químicos
9 – Carretas de cloro
10 – Tanques de coagulantes
11 – Reservatório de água de lavagem
12 – Recuperação de águas de lavagem
13 – Sistema de desidratação de lodo
14 – Lagoas de lodo
15 – Oficinas e administração
16 – Portaria

Reservatório
Taiaçupeba

Figura 44 - Ilustração das unidades operacionais de tratamento de água da ETA Taiaçupeba (Sabesp - PDA–2025, 2003)
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3.1.3.1 Produtos químicos utilizados na ETA Taiaçupeba para o tratamento de
água
a) Coagulante
A ETA normalmente opera com solução de sulfato férrico, porém,
eventualmente tem sido necessário o uso de cloreto férrico, sulfato de alumínio e até
mesmo com o policloreto de alumínio, dependendo da qualidade da água bruta a ser
captada.
O produto na forma de solução é adquirido a granel e estocado em 09 (nove)
tanques verticais de fibra de vidro com capacidade de 100 m3 cada um.
Da estocagem o coagulante é transferido para dois pequenos tanques pulmão
que alimentam as bombas dosadoras, através de duas linhas de PVC.
Cada bomba dosadora é provida de um inversor de freqüência que comanda
as dosagens do coagulante através do controle da rotação de saída do motor da
mesma.
b) Cal
A cal é utilizada para a correção da alcalinidade no processo de tratamento de
água e é empregada na forma de suspensão de Ca(OH)2, produzido a partir da cal
virgem.
A cal virgem (CaO) é recebida na forma granular em containers tipo big-bag,
com capacidade aproximada de 1.500 kg cada.
A estocagem de cal é efetuada em dois silos metálicos com 70 toneladas de
capacidade localizados na cobertura da casa de química. Os silos são cilíndricos de
fundo cônico e alimentam todo o processo de dosagem e extinção da cal por
gravidade.
Esta cal é descarregada sobre um transportador de rosca de idêntica
capacidade da válvula rotativa, que tem por finalidade alimentar, não
simultaneamente, qualquer um dos três dosadores gravimétricos.
Os dosadores gravimétricos, em número de 03 (três) unidades, operam cada
um deles em conjunto com um extintor de cal virgem, que tem capacidade para
aplicar até 900 Kg/h do produto.
O leite de cal produzido é então transferido para um dos três pontos da
aplicação do produto ao longo da planta, através de bombas de velocidade variável.
c) Ácido Fluorssilícico
O ácido fluorssilícico a exemplo dos demais produtos químicos utilizados é
recebido a granel e estocado em 04 (quatro) tanques horizontais de fibra de vidro
com capacidade para 50 m3.
As bombas dosadoras são do tipo diafragma e se localizam também junto aos
tanques.
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d) Cloro
O cloro líquido é acondicionado em carretas de 18 toneladas que ficam
estacionadas sobre balanças rodoviárias em local abrigado.
Esse abrigo tem capacidade para interligar ao sistema de cloração duas
carretas de cada vez e dispõe opcionalmente de conexão para cilindros de 900 kg
que são utilizados na indisponibilidade temporária das carretas.
O cloro retirado das carretas, uma de cada vez, é enviado à casa de química
(sala de cloradores), vaporizado nos evaporadores e dosados na água bruta e água
tratada final por meio de 05 pares de cloradores com capacidade unitária de 4.500
kgCl2/d.
3.1.3.2 Sistema de recuperação de água de lavagem dos filtros da ETA
Taiaçupeba
Os filtros da ETA Taiaçupeba são do tipo taxa e nível constante com camada
profunda única de areia, lavados a ar e água.
O meio filtrante possui 1,80 m de profundidade, com tamanho efetivo dos
grãos de 1,30 mm e coeficiente de uniformidade menor que 1,50.
Os filtros estão dispostos em planta, cinco a cinco frontalmente uns aos
outros (pares e ímpares), separados pelo canal de alimentação de água decantada,
totalizando 10 (dez) unidades por bateria.
A taxa nominal de aplicação nos filtros é de 500 m3/m2.d, com possibilidade
de se atingir valores maiores.
Cada filtro possui área útil de filtração de 87,0 m2, dividido em duas câmaras
de 4,35 m x 10,0 m constituídas de um canal central composto de 5 calhas de coleta
de água de lavagem.
A manutenção do nível constante nos filtros é obtida pela abertura controlada
de sua válvula efluente, que é do tipo borboleta com atuação comandada por um
controle de nível existente em cada filtro.
Cada bateria de filtros tem dois canais de água filtrada, um para cada
conjunto de cinco filtros, que estão interligados ao canal de água tratada por meio de
comportas de 1.800 mm x 1.800 mm de acionamento manual.
A lavagem dos filtros é realizada com a introdução em condições controladas
de ar e água no sentido ascendente ao meio filtrante, ou seja, no contra fluxo.
A demanda de água prevista para a lavagem de cada filtro é em torno de 450
m por carreira, o que implica em uma taxa de consumo de 0,5% a 1% da produção
de água tratada da ETA.
3

O processo de lavagem dos filtros é deflagrado sempre que ocorrem (não
necessariamente de forma simultânea) alarmes de turbidez e perda de carga,
conforme as fases relacionadas na tabela 43.
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Tabela 43 – Fases de lavagem dos filtros da ETA Taiaçupeba

Fases da Lavagem

Fluídos

Duração (min.)

1ª Fase

Ar

1,5

2ª Fase

Ar e Água

3

3ª Fase

Água

4a6

Fonte: Sabesp - PDA-2025 (2003)
Os procedimentos completos para a lavagem do filtro são executados de
forma manual e semi-automática, e toda a água utilizada para a limpeza dos filtros é
conduzida para o sistema de recuperação de água de lavagem.
O volume unitário da água utilizada na limpeza dos filtros varia de 470 m3 a
680 m3 por operação, dependendo do tempo utilizado na lavagem.
A unidade de recuperação de água de lavagem dos filtros é constituída por
dois tanques paralelos e adjacentes com capacidade unitária de 1.400 m3,
destinados à recepção, equalização, pré-clarificação dos efluentes de lavagem e de
uma estação elevatória que recalca a água de lavagem recuperada de volta ao
processo de tratamento de água em dois pontos distintos, dependendo da
modalidade do processo de tratamento de água.
Para a operação da ETA na modalidade de ciclo completo, a água de
lavagem é introduzida no canal de água coagulada à jusante dos pontos de
dispersão dos produtos químicos.
Nos períodos em que a estação de tratamento operar na modalidade de
filtração direta, a água de lavagem será reciclada para um dos decantadores.
3.1.4 Características físico-químicas da água bruta, dosagem e consumo de
produtos químicos utilizados para o tratamento de água para abastecimento
nas ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba
Na tabela 44 são apresentadas as análises físico-químicas realizadas nas
águas brutas afluentes às três ETA’s estudadas, onde se verificam as características
dos principais parâmetros, principalmente os resultados máximos apresentados em
decorrência das sazonalidades de qualidade dos mananciais.
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Tabela 44 - Características da água bruta – Análises físico-químicas das ETA’s
Guaraú, ABV e Taiaçupeba no período de julho/98 a setembro/2002
ETA’s

Parâmetros

pH

Cor (UC)

Turbidez
(UNT)

Ferro
(mg/L)

Manganês
(mg/L)

Média

6,89

30,10

7,58

0,38

0,03

Máxima

8,00

250,0

120,0

3,58

0,49

Média

7,04

30,0

6,31

0,26

0,08

Máxima

8,60

150,0

1.000,0

7,05

1,08

Média

8,75

86,10

8,73

0,91

0,24

Máxima

8,60

291,0

126,0

4,55

8,40

Guaraú

ABV

Taiaçupeba

Fonte: Sabesp – PDA-2025 (2002)
Nas Tabelas 45 e 46 são indicados respectivamente os consumos x dosagens
e produção de água x custo anual total de produtos químicos utilizados para o
tratamento de água dos sistemas produtores Alto Tietê, Cantareira e Guarapiranga
no período de 2000 a 2004.

Tabela 45 - Produtos Químicos para Tratamento de Água de 2000 a 2004

Sistema
Produtor

Ano

Coagulantes
[Cloreto
Férrico(1;2;3)/Sulfato
Férrico(1;2;3)/Sulfato de
Alumínio(1;3)]
Consumo
(Ton)

2000
2001
2002
2003
2004
2000
2001
Guarapiranga
2002
(2)
2003
2004
2000
2001
Alto Tietê
2002
(3)
2003
2004
Cantareira
(1)

Dosagem
Média
(mg/L)

Auxiliar de coagulação
[Polímero(1;3)/
Polieletrólito(2;3)]

Consumo
(Ton)

Dosagem
Média
(mg/L)

Desinfecção
Corretores de pH
[Cloro (1;2;3)/Hipoclorito
[Cal
de
Virgem(1;2;3)/Hidróxido
Sódio(3)/Permanganato
de Sódio(3)]
de Potássio (2)]
Consumo
(Ton)

Dosagem
Média
(mg/L)

Consumo
(Ton)

Dosagem
Média
(mg/L)

Fluoretação
[ÁcidoFluossilícico
(1;2;3)]

Consumo
(Ton)

Dosagem
Média
(mg/L)

Remoção de gosto e
odor
[Carvão ativado(2;3)]

Consumo
(Ton)

Dosagem
Média
(mg/L)

Algicida
[Sulfato de
Cobre(2)/Peróxido de
Hidrogênio(2)]
Consumo
(Ton)

Dosagem
Média
(mg/L)

Anual

Médio
Mensal

Anual

Anual

Médio
Mensal

Anual

Anual

Médio
Mensal

Anual

Anual

Médio
Mensal

Anual

Anual

Médio
Mensal

Anual

Anual

Médio
Mensal

Anual

Anual

Médio
Mensal

Anual

22.540
20.448
21.315
18.602
18.484
24.349
31.878
35.925
35.826
31.181
24.238
23.985
29.162
25.372
25.549

1.878,33
1.704,00
1.776,25
1.550,17
1.540,33
2.029,08
2.656,50
2.993,75
2.985,50
2.598,42
2.019,83
1.998,75
2.430,17
2.114,33
2.129,08

22,23
21,36
21,22
18,82
19,59
65,14
74,62
86,88
85,03
72,39
95,68
88,71
105,05
83,53
85,48

2,90
6,98
6,43
5,83
6,33
39,25
59,65
88,66
73,65
46,25
45,50
54,20
64,80
70,00
25,50

0,24
0,58
0,54
0,49
0,53
3,27
4,97
7,39
6,14
3,85
3,79
4,52
5,40
5,83
2,13

0,003
0,007
0,006
0,006
0,007
0,110
0,140
0,210
0,170
0,110
0,180
0,200
0,230
0,230
0,090

6.031
5.754
6.081
5.537
5.317
7.283
8.026
8.083
7.793
6.655
5.312
5.223
7.059
5.994
6.198

502,58
479,50
506,75
461,42
443,08
606,92
668,83
673,58
649,42
554,58
442,67
435,25
588,25
499,50
516,50

5,92
6,01
6,05
5,60
5,64
19,49
18,79
19,55
18,50
15,45
20,97
19,32
25,43
19,73
20,74

3.303
3.223
3.418
3.017
2.749
4.327
3.450
3.886
3.554
3.286
2.086
2.172
2.611
2.447
1.892

275,25
268,58
284,83
251,42
229,08
360,58
287,50
323,83
296,17
273,83
173,83
181,00
217,58
203,92
157,67

3,24
3,37
3,40
3,05
2,91
11,58
8,08
9,40
8,43
7,63
8,24
8,03
9,40
8,06
6,33

3.703
3.658
3.670
3.663
3.175
1.257
1.446
1.317
1.296
1.344
965
1.060
1.051
1.135
1.153

308,58
304,83
305,83
305,25
264,58
104,75
120,50
109,75
108,00
112,00
80,42
88,33
87,58
94,58
96,08

3,64
3,82
3,65
3,71
3,36
3,36
3,38
3,19
3,08
3,12
3,81
4,03
3,79
3,74
3,86

2.370
4.711
4.020
2.378
632
298
638
1.898
180
1.237

197,50
392,58
335,00
198,17
52,67
24,83
53,17
158,17
14,98
103,08

6,34
11,03
9,72
5,64
1,47
1,17
2,36
6,84
0,59
4,14

373,60
162,00
286,20
377,25
409,00
-

31,13
13,50
23,85
31,44
34,08
-

1,00
0,38
0,69
0,90
0,95
-

Fonte: Sabesp (2004)
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Tabela 46 – Produção de água e Custo anual total de produtos químicos para o
tratamento de água dos sistemas produtores Alto Tietê, Cantareira e Guarapiranga no
período de 2000 a 2004
Sistema
Produtor

Alto Tietê

Cantareira

Guarapiranga

Produção

Ano

Consumo de
produto
químico (Kg)

de água
3
(m )

Dosagem
média
3
(Kg/1.000 m )

Custo

2000

32.944.335

253.316.727

130,05

5.356.457,24

16,70

2001

33.162.697

270.373.427

122,66

7.032.899,96

26,01

2002

41.844.771

277.601.727

150,74

12.667.214,57

45,63

2003

35.197.606

303.749.131

115,88

10.629.845,67

35,00

2004

36.230.330

298.891.110

121,22

15.683.421,94

52,47

2000

35.680.539

1.018.596.541

35,03

5.735.007,42

5,63

2001

33.088.982

957.282.485

34,57

6.165.828,00

6,44

2002

34.489.780

1.004.567.858

34,33

7.538.300,90

7,50

2003

30.824.566

988.148.999

31,19

8.511.326,20

8,61

2004

29.731.769

943.502.764

31,51

9.601.871,98

10,18

2000

39.998.432

373.775.703

107,01

9.587.450,75

25,65

2001

49.733.321

427.209.174

116,41

18.156.748,63

42,50

2002

53.605.703

413.482.901

129,64

21.950.782,34

53,09

2003

51.298.165

421.338.549

121,75

22.764.054,02

54,03

2004

43.553.194

430.729.906

101,11

18.005.325,91

41,80

Total
(R$)

Médio
3
(R$/1.000 m )

Fonte: Sabesp (2004)
Segundo Viveiros (2004), em artigo publicado pelo jornal Folha de São
Paulo, a contínua degradação da qualidade da água retirada dos três principais
sistemas de abastecimento público da Grande São Paulo – Cantareira,
Guarapiranga e Alto Tietê, chegou a mais que duplicar o custo de tratamento para
deixá-la adequada e segura ao consumo doméstico nos últimos cinco anos.
Os gastos crescem proporcionalmente ao aumento da poluição
(principalmente por esgotos domésticos) e conseqüentemente, maior a quantidade
de produtos químicos são necessários para remoção de impurezas, bactérias e
outros seres microscópicos que podem causar doenças, gosto e odor, provocados
pela proliferação excessiva de algas nos reservatórios.
Os números mostram o impacto da degradação ambiental e os dados a
respeito explicitam a insuficiência de ações no controle de ocupações irregulares e
do despejo de esgoto “in natura” nos mananciais.
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4 ESTUDOS DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA O TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO DOS LODOS GERADOS: ESTUDO DOS CASOS DAS ETA’s
GUARAÚ, ABV E TAIAÇUPEBA
Segundo estudos realizados no Estado de São Paulo, estima-se que a
produção atual de lodo de ETA’s da RMSP chegue a 500 toneladas por dia, e nos
demais municípios operados pela Sabesp – Cia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo em torno de 90 toneladas por dia (base seca a 30% de sólidos).
A figura 45 ilustra as previsões das vazões futuras e respectivas produções
de lodo nas ETA’s da RMSP.
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Figura 45 – Gráfico das previsões das vazões e geração de lodos na RMSP –
(Pollachi et al., 2002)
O cenário mostra que na maioria das instalações para tratamento de água no
Brasil os dois descartes de resíduos típicos, o lodo dos decantadores e a água de
lavagem dos filtros, sempre foram lançados direta ou indiretamente nos cursos
d’água sem nenhum tipo de pré-condicionamento ou depuração.
Esta prática atualmente combatida e ilegal será minimizada com o adequado
manuseio desses resíduos e disponibilização de recursos para investimentos, que
continua sendo inferior às necessidades do setor, fomentando melhoramentos e
implementações tecnológicas nessa área.
Cronologicamente, as preocupações se concentraram primeiramente na
recuperação do efluente de lavagem de filtro em razão do retorno econômico e não
ambiental que tal operação proporciona, e também porque esse procedimento é
tecnologicamente mais simples e mais barato que aquele relativo ao tratamento e
destinação de lodo.
No primeiro caso, as instalações destinadas à recuperação do efluente de
lavagem dos filtros são normalmente constituídos por tanques equalizadores –
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clarificadores, que operam em regime de revezamento, recebendo cada um,
alternadamente o volume equivalente às lavagens consecutivas de um número
determinado de filtros, normalmente dois para plantas grandes.
Durante o período em que uma das unidades recebe o efluente das lavagens,
a outra processa o volume retido em duas etapas: (1) clarificação e (2) retorno ao
processo, permitindo a sedimentação-remoção do sólido suspenso sem a
turbulência que seria provocada pela recepção de uma nova contribuição.
A quantidade de sólidos retidos nos filtros e posteriormente removidos pela
retrolavagem corresponde normalmente a uma parcela inferior a 10% da massa total
gerada no tratamento de água e o volume de água utilizada nessas operações é
normalmente da ordem de 2% a 5% do total aduzido para tratamento.
Para o caso específico do sistema destinado ao manuseio, desidratação e
destinação do lodo, as operações e processos envolvidos são bem mais complexos
que aqueles destinados à recuperação do efluente de lavagem dos filtros.
Sendo o lodo de ETA, hidrofílico e apresentando características tixotrópicas,
basicamente inorgânico, biologicamente inerte, contendo hidróxido de alumínio ou
de ferro, argila, silte, matéria orgânica e inorgânica precipitados pelo coagulante, seu
teor de sólidos variando entre 0,2 a 0,6% e seu pH na faixa de 6,0 a 8,0, o torna de
difícil manipulação e adensamento, sendo necessário o aumento de sua
consistência que está diretamente relacionada à força física aplicada.
Portanto, é preciso definir com precisão o balanço de massa relativo à
geração do lodo, calculado a partir da taxa de produção de sólidos (Kg.SS/m3),
sendo essa produção diretamente associada a qualidade da água bruta aduzida e
aos produtos químicos utilizados.
Para a definição das operações de adensamento, condicionamento químico e
desidratação, é necessário conhecer o comportamento de cada tipo de lodo e de
coagulante aplicado.
Experimentos de adensamento e desidratação realizados para lodos gerados
na ETA Taiaçupeba se mostraram com performance diferentes daqueles obtidos
para a ETA Guaraú nas mesmas condições.
Experimentos de laboratório têm sido utilizados com bastante sucesso para
parametrizar as operações de adensamento e desidratação de lodo de ETA’s.
Amostras de lodo obtidas em decantadores providos de remoção mecanizada
normalmente são representativos quanto às condições operacionais que se terá no
futuro quando da implantação do sistema para o manuseio e tratamento do lodo em
escala real.
A maior dificuldade encontrada tem sido na obtenção de amostras
representativas, cuja qualidade pode induzir a desvios nos resultados dos ensaios,
em particular daqueles relativos ao adensamento.
Na tabela 47, conforme Yuzhu (1996), são apresentadas para efeito de
comparação, os resultados encontrados de parâmetros analisados de amostras de
lodos retiradas dos decantadores de estações de tratamento de água da RMSP.
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Tabela 47 – Parâmetros analisados de amostras de lodos dos decantadores de
ETA’s da RMSP
Parâmetro

Unidade

Guaraú

ABV

Rio
Grande

Rio
Claro

Alto
Cotia

Turbidez

UNT

5.150

6.400

1.620

1.200

2.000

Cor

UC

4.800

15.000

-

7.500

11.000

Ferro

mg/l

385

595

1.800

17,5

175

Oxigênio
Consumido

mg/l

600

1.060

2.625

1.450

1.040

Resíduos Totais

mg/l

9.193

14.178

12.750

5.490

5.309

Resíduos
Voláteis

mg/l

72

158

462

155

213

Resíduos
involáteis

mg/l

9.121

14.020

12.288

5.335

5.096

pH

-

7,1

7,3

8,0

4,3

6,5

Alcalinidade

mg/l

5,0

10,0

115

0,0

11,0

Fonte: Yuzhu (1996)
Notas: 1) Resultado da análise de uma amostra de um decantador de cada ETA
2) Todas as ETA’s possuem remoção manual de lodo dos decantadores,
exceto a ETA Guaraú cuja remoção é mecânica
Estudos de alternativas quanto ao tratamento dos lodos das ETA’s na RMSP
se fazem necessários, no sentido de encontrar soluções factíveis quanto à melhor
tecnologia a ser adotada em função das características físico-químicas dos lodos, de
forma a obter as condições necessárias para a sua adequada destinação final.
Como já citado anteriormente, no processo de tratamento do lodo o
adensamento é uma das operações unitárias mais importantes sendo fundamental
para a definição das unidades posteriores de tratamento (condicionamento e
desidratação) e responsável pelo aumento do teor de sólidos.
Para cada ETA estudada, deve ser analisada a sua condição quanto às
instalações de manuseio e tratamento e destinação final (atuais e futuras), no
sentido de que sejam alcançados os parâmetros necessários de acordo com a
legislação ambiental, utilizando-se assim da melhor tecnologia disponível.
A seleção de alternativas operacionais para o manuseio do lodo não deve ser
efetuada exclusivamente baseada na performance das operações de adensamento
e desidratação obtida nos testes, mas também considerando os aspectos técnicos e
econômicos ligados ao manejo dos deságües daquelas duas operações, bem como
no consumo de produtos químicos e utilidades requeridas ao desenvolvimento do
processo.
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Outro aspecto importante a ser considerado na concepção do sistema diz
respeito às intervenções que devem ser implementadas nos decantadores
desprovidos de limpeza mecanizada de lodo, no sentido de adequá-los ao novo
sistema de manuseio que será implantado. Normalmente essas obras caminham
juntas e a operação de ambas devem ser interdependentes.
O desempenho de um sistema para o manuseio, adensamento e desidratação
de lodo deve ser alterado em função de como se faz a sua tiragem dos
decantadores, considerando que a tiragem de lodo é normalmente intermitente
enquanto o processamento do tratamento do lodo pode ser contínuo.
Se o lodo for produzido em uma ETA cuja clarificação se dê por flotação por
ar dissolvido, esse sistema de tratamento de lodo pode ser simplificado sem a
necessidade de operações de adensamento. Nesse processo de clarificação por
flotação o teor de sólidos do lodo normalmente gira em torno de 2%, teor mínimo a
ser considerado para o processo de desidratação.
Na tabela 48, conforme critérios avaliados, são indicadas para as ETA’s
Guaraú, ABV e Taiaçupeba as possíveis alternativas de tratamento de lodo para as
fases de adensamento e desidratação.
Tabela 48 – Alternativas de tratamento do lodo nas fases operacionais de
adensamento e desidratação
Adensamento

Desidratação

ETA’s
Gravidade

Mecânico

Flotação

Beltpress

Centrífuga

Contipress

Filtro
prensa

Guaráu

A

A

A

A

A

A

A

ABV

NA (1)

A

A

A

A

A

A

Taiaçupeba

NA (1)

A

A

A

A

A

A

Fonte: Sabesp - PDA-2025 (2003)
Notas: (1) Lodo composto por flocos “leves” difíceis de serem adensados por
gravidade
A - Aplicável
NA - Não aplicável ou não recomendado
A tabela 49 apresenta os possíveis resultados de teores de sólidos a serem
alcançados na fase de desidratação do lodo.
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Tabela 49 – Resultados possíveis de teores de sólidos a serem obtidos de acordo
com as alternativas de equipamentos estudados para o processo de desidratação do
lodo
Operações de Desidratação
ETA’s
Belt-press

Centrífuga

Contipress

Filtro prensa de
placas

Guaráu

20 ± 2

25 ± 3

25 ± 3

38 ± 2

ABV

18 ± 3

20 ± 2

20 ± 2

30 ± 2

Taiaçupeba

17 ± 2

20 ± 2

20 ± 2

30 ±2

Fonte: Sabesp - PDA-2025 (2003)
Segundo Fernandes (2002), a tecnologia de tratamento de lodo deve ser
avaliada de acordo com uma minuciosa análise de custo-benefício, pois quanto
maior for a eficiência do processo de desaguamento, maior será a quantidade de
resíduos a ser transportado. Considerando ainda uma porção de custos significativos
a serem agregados ao tratamento do lodo, como aqueles associados ao seu
transporte e destinação final, a escolha da tecnologia deve prever a realização de
testes em escala de bancada e piloto.
Na tabela 50, são indicadas as capturas de sólidos possíveis de serem
atingidas em função das fases de adensamento e desidratação do lodo das ETA’s
da RMSP.
Tabela 50 – Captura de sólidos nas operações de adensamento e desidratação em
função do tipo de processo a ser imposto para o tratamento de lodo nas ETA’s da
RMSP
Operações

Adensamento

Desidratação

Fonte: Sabesp - PDA-2025 (2003)

Tipo

Captura de sólidos (%)

Mecânico

≤ 97

Gravidade

≤ 98

Flotação

> 99

Belt-press

≤ 95

Centrífuga

≤ 93.5

Filtro-prensa

> 99
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Na tabela 51 são indicados os parâmetros físico-químicos encontrados em
amostras de lodos desidratados por filtro prensa de placas das ETA’s Guaraú, ABV e
Taiaçupeba.
Tabela 51 - Análise da massa bruta de amostras de lodos desidratados das
ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba
Resultados das amostras
Parâmetros

Óxidos Unidade

Ferro ( total )
Cálcio
Magnésio
Zinco
Sódio
Potássio
Alumínio
Silício
Bário
Cádmio
TOC
Chumbo
Cobre
Cromo Hexavalente
Cromo Total
Enxofre
Fenol
Fluoreto
Manganês
Mercúrio
Prata
Sulfato
Vanádio

Fe2O3
CaO
MgO
ZnO
Na2O
K2O
Al2O3
SiO2
BaO
CdO
PbO
CuO
CrO3
Cr2O3
SO3
F
MnO
Hg°
Ag°
V2O5

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

Sólidos Totais
Sólidos Totais Fixos
Sólidos Totais Voláteis

-

g/Kg
g/Kg
g/Kg

-

Guaraú

ABV

Taiaçupeba

298.573,23
285,87
1.749,20
321,36
1.038,65
7.388,34
151.309,87
125.400,0
58,91
<10
6,06 %
< 10
25,25
<2
18,42
532
25,96
409
1930
<0,5
<10
<40

613.480,61
1714,30
360,14
ND
742,0
414,80
14285,71
40227,74
18,76
< 20
0,84 %
< 20
772
< 0,2
< 10
0,155
< 0,5
<2
1954
< 0,5
< 20
617
< 80

257.798,29
4502,57
482,54
803,41
519,33
996,18
259486,63
61643,769
15,98
< 10
0,45 %
< 10
28,82
< 2,0
42,55
0,109
2,3
< 20
687
< 0,5
<10
<40

245
158
87

198
112
86

269
93
176

Fonte: Sabesp (2003)
Notas: 1) Valores referem-se a duplicatas em base seca
2) Utilização de polímeros como auxiliares na desidratação
3) Realizados testes de bancada com as amostras das ETA’s Guaraú e
ABV
4) Metodologias para análises conforme normas do Standard Method,
ASTM e EPA
ND - Não determinado

137

4.1 Análise das alternativas tecnológicas para o tratamento de lodo da ETA
Guaraú
Conforme a Sabesp - PDA–2025 (2003), a ETA Guaraú possui seis bacias de
decantação do tipo convencional retangulares com fluxo predominantemente
horizontal. Cada decantador tem dimensões iguais a 47 x 125 m com altura variando
de 4,9 a 5,2 m.
Cada bacia dispõe de dois removedores de lodo de tração central e lanças
pantográficas instaladas nos dois primeiros terços dos decantadores.
A remoção e o afastamento de lodo é efetuado por meio de estações
elevatórias instaladas nas galerias que dividem longitudinalmente cada par de
decantador, dispondo-se de uma elevatória para cada dois poços de lodo (um de
cada bacia) com um total de 06 unidades para a ETA.
A ETA Guaraú é uma das poucas instalações da SABESP que dispõe de
decantadores providos de removedores de lodo, que permitem a tiragem do lodo
depositado em melhores condições de ser processado para tratamento.
A figura 46 apresenta a foto de um dos decantadores da ETA Guaraú com
instalação de sistema de remoção mecânica de lodo.

Removedor
de
Lodo

Figura 46 – Foto do removedor de lodo dos decantadores da ETA Guaraú (Sabesp PDA–2025, 2003)
A tiragem do lodo é efetuada por bombas dispondo-se de duas elevatórias
para cada bacia, que se encontram conectados aos poços de lodo localizados no
centro de cada removedor.

138

Foram realizadas séries de estudos e ensaios a nível piloto com o objetivo de
parametrizar as operações envolvidas com o manuseio do lodo, em particular
àqueles referentes à desidratação mecânica, porém a concepção do sistema de
tratamento e o estudo do balanço de massa da ETA, segundo avaliação, necessitam
de estudos complementares para uma melhor aferição dos resultados, necessários
para a uma melhor definição das alternativas possíveis de destinação final.
De acordo com as características do lodo gerado na ETA Guaraú, a
tecnologia de adensamento por gravidade é segundo os estudos, a alternativa mais
recomendável (podendo atingir patamares em torno de 4% de sólidos totais), o que
difere das demais ETA’s da RMSP, onde as operações de adensamento têm sido
viabilizadas com o emprego da flotação ou por equipamentos mecânicos com telas
ou esteiras.
Quanto aos ensaios de desidratação, utilizou-se de filtro prensa de placas e
contipress para a obtenção de resultados comparativos de tratamento.
A tabela 52 apresenta os resultados obtidos na desidratação de lodo com filtro
prensa, conforme as simulações realizadas em laboratório, em função dos tipos de
polieletrólitos utilizados.
Tabela 52 – Resultados obtidos em laboratório para a desidratação do lodo da ETA
Guaraú, utilizando filtro prensa de placas
Alimentação

Condicionamento

Filtrado
Sólidos
totais
(mg/l)

Torta
Soltura
das
lonas

Tempo
de
filtração
(min)

1,249

ótima

120

39,11

1,261

ótima

120

26

41,75

1,241

ótima

135

2,47

174

40,67

1,262

ótima

140

2,26

150

38,64

1,249

ótima

105

2,21

134

35,88

1,273

ótima

110

2,30

66

45,59

1,246

ótima

125

2,45

202

34,03

1,252

ótima

95

Número
do
teste

ST
(%)

1

1,7

12

Stockhausen
Praestol 644

2,47

ND

43,40

2

1,7

12

Nalco 998

2,51

ND

3

2,56

12

2,88

4

2,26

12

5

3,99

12

6

3,81

10

7

3,96

12

8

4,02

8

9

3,95

12

10

4,06

10

11

4,58

12

12

4,00

13

3,28

Pressão Marca/Tipo Consumo
(bar)
polieletrólito (Kg/ton)

Stockhausen
Praestol 2500
Stockhausen
Praestol 644
Stockhausen
Praestol 644
Stockhausen
Praestol 644
Stockhausen
Praestol 644
Nalco 998

Teor de
Peso
sólidos específico
(%)
(kg/l)

Stockhausen
Praestol 644
Stockhausen
Praestol 644
Stockhausen
Praestol 644

2,25

170

40,85

1,262

ótima

120

1,93

156

39,71

1,258

ótima

125

2,50

202

38,46

1,246

ótima

120

12

Nalco 998

2,40

224

38,46

1,262

ótima

120

10

Nalco 998

2,38

52

34,22

1,249

ótima

125

Fonte: Netzsch (2002)
ND – Não Determinado
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Na tabela 53 são apresentados os resultados obtidos em laboratório para a
desidratação de lodo com o emprego de contipress.
Tabela 53 - Resultados obtidos em laboratório utilizando Contipress para a
desidratação do lodo da ETA Guaraú
Produtos a Filtrar
Teor de sólidos totais (%)

2,75

Temperatura (ºC)

Ambiente

CST (Seg)

228,7

Valor do pH

5,9

Peso específico (Kg/l)

1,00

Teor de sólidos voláteis (%)

70,8

Polieletrólito/Floculante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fornecedor

Ciba

Ciba

Ciba

Ciba

Ciba

Ciba

Ciba

Ciba

Ciba

Tipo

LT22s

LT22s

LT22s

LT22s

LT22s

LT22s

LT22s

LT22s

LT22s

Concentração solução (%)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Dosagem (kg
polieletrólito/ton massa
seca)

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

1,78

2,42

2,42

1,80

Dados Contipress

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rotação de helicóide (rpm)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Rotação do tanque de
floculação (rpm)

38

38

38

29

40

35

35

35

42

Resultados obtidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Teor sólidos no lodo
desidratado (%)

29,11

29,25

29,25

27,36

28,28

28,12

27,95

29,95

30,71

Pressão no tanque de
floculação (bar)

0,08

0,08

0,07

0,07

0,08

0,09

0,08

0,08

0,08

Teor de sólidos totais no
filtrado (mg/L)

443

452

460

365

418

401

298

401

457

Fonte: Netzsch (2002)

Na figura 47 é apresentado o gráfico com os resultados de teores de sólidos
obtidos nos testes de desidratação, utilizando contipress e filtro prensa de placas.
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TESTES PARA DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA GUARAÚ
50
45

Sólidos totais
afluentes - Filtro
prensa de placas

40
35

Teor de sólidos
alcançados - Filtro
prensa de placas

%

30
25

Sólidos totais
afluentes Contipress

20
15

Teor de sólidos
alcançados Contipress

10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TESTES REALIZADOS

Figura 47 – Gráfico com os resultados obtidos nos testes para a desidratação do
lodo da ETA Guaraú utilizando filtro prensa de placas e contipress (Fonte: Netzsch,
2002)
Verifica-se que o resultado alcançado com o filtro prensa de placas é
superior ao do contipress, o que significa melhores resultados quanto à
qualidade e redução significativa da torta de lodo.
De acordo com os testes para a desidratação mecânica, chegou-se a
resultados de produção total da torta de lodo, calculada a partir da performance
média obtida pelos equipamentos utilizados conforme demonstra a tabela 54.
Tabela 54 – Produção estimada de torta de lodo na ETA Guaraú para uma vazão de
33,0 m3/s
PRODUÇÃO DA TORTA (Ton.)

MASSA
SECA
(t/d)

TEOR DE
SÓLIDOS NA
TORTA (%)

DIÁRIA

MENSAL

ANUAL

FILTRO PRENSA DE
PLACAS

54,5

39,3

138,7

4.160

49.920

CONTIPRESS

54,5

28,8

189,2

5.677

68.125

DESIDRATAÇÃO

Nota: Dados elaborados pelo autor baseados no PDA-2025 (2003)
Conforme os resultados apresentados, o filtro prensa de placas apresenta
resultados em torno de 39,3% de teor de sólidos na torta, o que pode representar
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uma redução na produção anual de lodo em torno de 18.000 toneladas (26,72%),
significando baixos custos de manutenção se comparado ao contipress e custos
operacionais menores para a destinação final com a possibilidade de sua aplicação
em alternativas mais nobres.
O gráfico da figura 48 demonstra os resultados de produção anual de torta de
lodo com a utilização das duas tecnologias de desidratação.

RESULTADOS DE DESIDRATAÇÃO
DE LODO DA ETA GUARAÚ
MASSA SECA = 54,50 (T/D)

PRODUÇÃO
ANUAL
DE TORTA
(TON X 1.000)

80
60
40
20
0
REDUÇÃO
DE 26,72%

CONTIPRESS
TS=28,8%

FILTRO-PRENSA
TS=39,3%

Figura 48 – Gráfico de produção anual de torta conforme tecnologia empregada
para a desidratação de lodo da ETA Guaraú
A solução para a constituição dos conjuntos de unidades para o sistema de
tratamento de lodo da ETA Guaraú, ainda depende de detalhamento executivo do
projeto e definição das prioridades para a sua implantação.
4.2 Análise das alternativas tecnológicas para o tratamento de lodo da ETA
Alto da Boa Vista
Os decantadores da ETA ABV, encontram-se agrupados em dois blocos com
04 bacias cada um, alinhados e contínuos aos floculadores.
São bacias do tipo convencionais retangulares em planta com fluxo
predominantemente horizontal, apresentando profundidades entre 4,6 m a 5,5 m e
dimensões que variam conforme demonstrado na tabela 55.
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Tabela 55 – Dimensões dos decantadores da ETA ABV
Dimensões (m)
Bacia

2

Áreas (m )

Ala
Largura

Comprimento

Unitária

01

Leste

23,41

90,38

2.115,80

02

Oeste

23,70

90,34

2.141,0

03

Leste

23,70

90,38

2.142,0

04

Oeste

23,90

90,34

2.159,0

Total

17.467,30
05

Leste

24,32

90,38

2.198,0

06

Oeste

24,95

90,34

2.254,0

07

Leste

24,38

90,38

2.203,5

08

Oeste

24,95

90,34

2.254,0

Fonte: Sabesp (2003)
Cada decantador tem 06 calhas de coleta de água decantada com 43,47 m de
extensão total que se interligam com o canal de água decantada.
As taxas de aplicação para a vazão média tem sido de 60,0 m3/m2.d em
operação ininterrupta.
A ETA ABV não possui em seus decantadores instalação de removedores de
lodo, sendo a limpeza feita manualmente em intervalos de 16 dias para cada bacia,
ou seja, a cada dois dias se esgota uma bacia agravando assim as condições
operacionais devido à redução de número de unidades em funcionamento,
acarretando elevação da taxa de aplicação nos decantadores.
A drenagem de cada bacia é efetuada por meio de 01 comporta de 500 mm
de acionamento manual.
Na tabela 56, são apresentadas as características do lodo dos decantadores
da ETA ABV, determinadas em análises efetuadas pela Hidroconsult.
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Tabela 56 - Características do lodo dos decantadores da ETA ABV
Parâmetros

Unidade

Valor médio

Alumínio
Cobre
Cromo total
Fenol
Ferro
Fluoreto
Manganês
Sódio
Zinco
Sólidos totais
Sólidos em suspensão totais
Sólidos dissolvidos totais
Sólidos sedimentáveis
Organoclorados - Deldrin
Organofosforados totais
Carbamatos

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
ml/l
ppb
ppb
ppb

7.505
1.109
<1
77
281.508
86
1.684
1.027
57
17.412
15.650
1.762
982
0,02 (1)
100 (1)
8,4 (1)

Fonte: HIDROCONSULT (1997)
Notas: (1) Resultados em mg/kg, expressos em base seca, exceto toda
a faixa de sólidos
(2) Maior valor de 4 amostras realizadas
Intervenções têm sido avaliadas para melhoria operacional da ETA ABV,
destacando dentre elas:
•

Conversão dos atuais decantadores do tipo convencional por unidades de
alta taxa, providos de módulos tubulares o que permitirá maiores taxas
superficiais de aplicação.

•

Remoção de lodo por meio de coletores submersos (tubos perfurados).

•

Controle das vazões de tiragem do lodo através de medidor de vazão do
tipo eletromagnético.

Estima-se para a implantação dessas intervenções operacionais, um custo
em torno de 10 milhões de dólares.
Quanto ao tratamento de lodo (sistema de adensamento e desidratação), a
ETA ABV não possui nenhum sistema implantado, estando em fase de projeto o
desenvolvimento de alternativas viáveis.
O sistema para o manuseio e desidratação de lodo, que segundo estudos
chegou a ser cogitado de ser suprimido em função da alternativa de tratamento
conjunto com o esgoto sanitário na ETE Barueri (atualmente descartada), poderá ser
implantado na área da própria ETA, ou na área da ETA Theodoro Ramos hoje
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desativada, ou mesmo em um terceiro local desde que o transporte da torta do lodo
não cause impactos negativos no entorno.
Como critério fundamental para o desenvolvimento de investigações
experimentais, deve-se levar em conta que sendo a água bruta afluente da ETA do
ABV oriunda de manancial com elevado grau de eutrofização, em decorrência de
cargas difusas e grandes quantidades de esgotos predominantemente domésticos,
portanto, com alto teor de materiais orgânicos, nutrientes e toxinas, que o lodo
gerado também apresente más condições de adensamento e desidratação.
Portanto o adequado dimensionamento do sistema de tratamento de lodo a
ser proposto para a ETA ABV, deve ser embasado em uma análise criteriosa do
histórico dos parâmetros de qualidade físico-químicos e microbiológicos da água
bruta a ser tratada, bem como da tecnologia de tratamento a ser aplicada no
tratamento de água (Fernandes, 2002).
Ensaios realizados por Souza (2001) com amostras de lodo coletadas na
convergência das tubulações de descarga dos decantadores da ETA ABV,
simularam os processos mecânicos de adensamento e desidratação em escala de
bancada.
Para o adensamento foi utilizado um sistema de tela com o propósito de
permitir o escoamento da água livre entre seus vazios, tendo sido feitas aplicações
de polímeros catiônico 853-BC e aniônico 2540 (PRAESTOL) para um melhor
condicionamento do lodo a ser processado, alcançando resultados de teores de
sólidos conforme apresentados na tabela 57.
Tabela 57 - Resultados experimentais dos ensaios de adensamento mecânico em
escala de bancada com amostras de lodo da ETA ABV
Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

T.S.
Lodo
(%)

Polímero

0,53

Catiônico
853-BC

0,53

Aniônico
2540

1,06

Catiônico
853-BC

1,06

Aniônico
2540

Dosagem
de
Polímero
(g/Kg)
4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
6
8

Tela
(mm)

0,364

0,364

0,364

0,364

T.S.
Filtrado
(%)
0,028
0,024
0,031
0,032
0,024
0,024
0,043
0,044
0,053
0,042
0,040
0,049

Volume
do
Filtrado
(mL)
300
340
340
290
320
280
270
295
305
285
270
280

T.S. Não
Filtrado
(%)
3,06
3,15
3,00
1,99
2,05
1,66
3,58
3,79
3,69
3,20
3,06
2,87

Fonte: Souza (2001)
Segundo Souza (2001), os testes realizados com o polímero catiônico 853-BC
chegaram a teores de sólidos do não filtrados superiores aos dos ensaiados com o
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aniônico 2540 e que no caso dos teores de sólidos dos filtrados, estes deram
resultados semelhantes para os dois polímeros. Constatou-se ainda que nem
sempre a maior dosagem de polímero implica num maior teor de sólidos do lodo
adensado.
A tela com menor malha de abertura (0,364 mm) juntamente com o emprego
do polímero catiônico 853-BC nas dosagens entre 5 e 7 g/Kg, promoveram as mais
elevadas capturas de sólidos (> 90%) com teor de sólidos na média igual a 3,23%.
Na fase posterior para o ensaio de desidratação em escala de bancada,
utilizou-se de filtro prensa de esteira (NEOGEN CORPORATION) onde foram
utilizados procedimentos para a realização dos ensaios, comprovando que com a
aplicação do polímero catiônico 853-BC no condicionamento foi possível atingir
maiores valores de teores de sólidos do que o aniônico 2540 (18,53% contra 15,80%
ambos para 6 g/kg de dosagem de polímero), conforme demonstrado na tabela 58.
Tabela 58 - Resultados experimentais relativos aos ensaios de desidratação do lodo
da ETA ABV por filtro prensa de esteira

Ensaio

T.S. Lodo
(%)

Polímero

1
2

Dosagem
de
polímero
(g/Kg)

Tela (mm)

4
0,75

Catiônico
853-BC

6

0,364

T.S.
Filtrado
(%)

T.S. não
Filtrado
(%)

0,038

16,55

0,035

18,53

3

8

0,032

17,74

4

4

0,035

15,55

0,032

15,80

0,040

14,57

5

0,75

6

Aniônico
2540

6
8

0,364

Fonte: Souza (2001)
Os ensaios de desidratação demonstraram que o lodo condicionado pelo
polímero catiônico 853-BC, utilizando tela com menor malha de abertura (0,364 mm),
atingiram capturas de sólidos maiores que 99,2% e foram verificados teores de
sólidos de até 19% para uma dosagem de 6 g/kg (eficiência maior que 90%) contra o
aniônico 2540 compreendido entre 14% e 16%.
Em outros trabalhos realizados pela Montgomery Watson Brasil & JP Brasil
(2000), também foram apresentadas alternativas de aplicabilidade das operações
para adensamento e desidratação de lodo da ETA ABV, tendo sido testadas e
analisadas amostras em diferentes composições de tratamento conforme indicado
nas tabelas 59 e 60.

146

Tabela 59 – Aplicabilidade das operações para adensamento e desidratação de lodo
da ETA ABV
Teor de sólidos(%)
Saída

Captura de
sólidos (%)

Sem limite

≥ 2,0

≥ 98,5

≥ 0,2

3,0 ± 1,0

≥ 85,0

Mecânica por esteira

≥ 0,2

3,0 ± 1,0

≥ 90,0

Filtro prensa de esteira

≥ 2,0

17,0 ± 2,0

≥ 85,0

Operação

Alternativas
Flotação

Adensamento

Mecânica por telas

Entrada

Decanter centrífugo

≥ 2,0

20,0 ± 2,0

~ 98,5

Contipress

≥ 2,0

23,0 ± 2,0

~ 99,0

Filtro prensa de placas

≥ 2,0

28,0 ± 2,0

~ 99,5

Desidratação

Fonte: Sabesp (2003)
Notas: 1) Dados obtidos através de ensaios pilotos em escala real nas
instalações em operação da ETA Taiaçupeba e recomendações da
ASCE/AWWA para carga hidráulica e de sólidos respectivamente ≤
120m3/m2.d e ≤ 120KSS/m2.d
2) Dados fornecidos por fabricantes de equipamentos
Tabela 60 – Composição de alternativas tecnicamente aplicáveis para o tratamento
de lodo da ETA ABV
Operações

Eficiência total (%)

Torta de lodo (%)

Filtro prensa de esteira

~ 84,0%

17

Flotação

Decanter centrífuga

~ 97,0%

20

Flotação

Centrífugas

~ 97,5%

23

Flotação

Filtro prensa de placas

~ 98,0%

28

Mecânica por tela

Filtro prensa de esteira

~ 75,0%

17

Mecânica por tela

Decanter centrífuga

~ 84,0%

20

Mecânica por tela

Contipress

~ 84,0%

23

Mecânica por tela

Filtro prensa de placas

~ 84,0%

30

Mecânica por esteira

Filtro prensa de esteira

~ 77,0%

17

Mecânica por esteira

Decanter centrífuga

~ 89,0%

20

Mecânica por esteira

Contipress

~ 89,0%

23

Mecânica por esteira

Filtro prensa de placas

~ 89,5%

28

Adensamento

Desidratação

Flotação

Fonte: Sabesp (2003)
Na avaliação das alternativas foram desconsideradas aquelas que
apresentaram a maior porcentagem de perda de sólidos (> 15%) ao longo do
processo, e aquelas com menor teor de sólidos (± 17%) na torta de lodo desidratada
pelo motivo de encarecer excessivamente a destinação final do resíduo.
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A tabela 61 apresenta os resultados comparativos esperados para a produção
de torta de lodo para a ETA ABV, em função das tecnologias a serem utilizadas para
a desidratação, por filtro prensa de placas ou centrífuga.
Tabela 61 – Produção estimada de torta de lodo na ETA ABV para uma vazão de
14,0 m3/s
PRODUÇÃO DA TORTA (Ton.)

MASSA
SECA
(t/d)

TEOR DE
SÓLIDOS NA
TORTA (%)

DIÁRIA

MENSAL

ANUAL

FILTRO PRENSA

33,0

30,0

110

3.300

39.600

CENTRÍFUGA

33,0

20,4

162

4.853

58.235

DESIDRATAÇÃO

Nota: Dados elaborados pelo autor baseados no PDA-2025 (2003)
O resultado obtido, conforme demonstrado, representa uma redução anual
em torno de 32,0%, correspondente a 19.000 toneladas a menos de lodo a ser
disposto, conforme demonstrado no gráfico da figura 49.

RESULTADOS DE DESIDRATAÇÃO
DE LODO DA ETA ABV
MASSA SECA = 33,0 (T/D)

70
PRODUÇÃO
ANUAL
DE TORTA
(TON X 1.000)

60
50
40
30
20
10
0
REDUÇÃO
DE 32,0%

CENTRÍFUGA
TS=20,4%

FILTRO-PRENSA
TS=30,0%

Figura 49 – Gráfico de produção anual de torta conforme tecnologia empregada
para a desidratação de lodo da ETA ABV
Conforme os estudos já realizados, propõem-se alternativas de tratamento
mecânico de adensamento por tela ou esteiras e desaguamento por filtro prensa de
placas, esperando-se atingir em escala real até 30% de teores de sólidos secos na

148

torta final, gerando uma produção anual de torta de lodo em torno de 40.000
toneladas, após o processo de desidratação.
Para a implantação do sistema de tratamento do lodo estima-se um custo em
torno de 7 milhões de dólares.
Com os resultados obtidos em estudos já realizados, o futuro sistema para
desidratação de lodo proposto para a ETA ABV, poderá ser muito parecido com
aquele implantado para a ETA Taiaçupeba (adensador de telas e desidratação por
filtro prensa de placas), em função das características do lodo e pela exigüidade de
áreas disponíveis.
A solução proposta é constituída pelos seguintes conjuntos de unidades:

•

Tanque de recepção e equalização do lodo bruto afluente e estação
elevatória de lodo bruto.

•

Adensamento por tela ou esteiras.

•

Equalização do fluxo de lodo adensado e desidratação por filtro prensa de
placas.

4.3 Análise das alternativas tecnológicas para o tratamento de lodo da ETA
Taiaçupeba
Os decantadores da ETA Taiaçupeba possuem dimensões em planta de 30 m
x 100 m e profundidade de 4,25 m, com seis unidades implantadas e previsão de
oito na etapa final, com uma taxa de 48 m3/m2.d na primeira etapa e 54 m3/m2.d em
fim de plano. São providos de um sistema de limpeza mecanizado de lodo, dispondo
por unidade de dois removedores do tipo ponte rolante.
Esses removedores se deslocam sobre trilhos metálicos colocados em ambos
os lados, e são tracionados por roda dentada tipo cremalheira.
O painel do equipamento se localiza sobre o mesmo, sendo alimentado por
meio de cabos que acompanham o deslocamento da ponte (tipo varal). A remoção é
efetuada em um único sentido (no contra-fluxo da água), a uma velocidade de 0,83
m/min. O retorno dos raspadores se dá com os mesmos acima da lâmina d’água, a
uma velocidade de 1,65 m/min. Nestas condições operacionais o tempo de
deslocamento do removedor no sentido de raspagem é cerca de 2,0 horas e no
sentido inverso (de retorno) de 1,0 hora.
A figura 50 mostra a foto do sistema de limpeza mecanizada através de
removedores de lodo instalados nos decantadores da ETA Taiaçupeba.
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Figura 50 – Foto do sistema de limpeza mecanizada contínua (removedores) dos
decantadores da ETA Taiaçupeba (Sabesp, 2003)
Cada decantador tem oito calhas para coleta de água e um número
correspondente de poços de lodo com retirada automática e temporizada do material
acumulado.
As descargas do lodo removido e acumulado nos poços de lodo são
efetuadas por válvulas do tipo borboleta, com diâmetro 6 polegadas e acionamento
elétrico. Cada válvula drena dois poços de lodo sendo que cada removedor alimenta
2 pares de poços. As válvulas dispõem de um painel local para acionamento que
ocorre quando da chegada do removedor de lodo junto aos poços correspondentes.
O tempo desta abertura é definido em função da vazão pré-estabelecida para
drenagem do lodo a partir de parâmetros de qualidade da água.
Na tabela 62 são apresentadas as características operacionais do sistema de
afastamento dos lodos dos decantadores da ETA Taiaçupeba.
Tabela 62 – Características operacionais de retirada dos lodos dos decantadores da
ETA Taiaçupeba
Decantadores

Sistema de afastamento
• Comum:


Tubulação, bomba e medidor de vazão
que conduzem e medem a vazão de lodo
direcionada ao tratamento (adensamento
e desidratação);



Atende os decantadores ao mesmo
tempo.

Tipo 1, 2, 3 e 4

Tipo 5 e 6

• Individual:

Fonte: Freitas Jr., Martines & Scrinholi (2004)



Construído na 2ª etapa da ETA
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Segundo Freitas Jr., Martines & Scrinholi (2004), o sistema existente tem
causado problemas operacionais, em decorrência de afastamentos diferenciados do
lodo nos decantadores, acarretando:

•

Descarga parcial dos poços devido à formação de dutos preferenciais,
causando obstruções nos poços e conseqüentemente acúmulo de lodo ao
longo dos decantadores.

•

Necessidade de descargas dos decantadores para limpeza
desobstrução dos poços e conseqüentemente perda de água.

•

Condução de volumes e concentrações variáveis de lodo para o
tratamento (adensamento e desidratação), dificultando sua operação.

•

Maior arraste de flocos para água decantada e conseqüentemente
redução da carreira de filtração o que causa aumento do consumo de
água de lavagem dos filtros.

•

Paradas constantes das pontes removedoras de lodo, em decorrência do
acúmulo de lodo e ineficiência da descarga.

•

Aumento de custos de operação e manutenção.

•

Baixa eficiência do sistema de decantação.

e

Estudos estão sendo avaliados, através de projeto piloto, para indicação de
propostas quanto às adequações necessárias nos sistemas de descarga do lodo,
com isso objetivando melhores condições operacionais com a instalação de válvulas
motorizadas, monitoramento por poço quanto à partida e parada da bomba, medição
da vazão do lodo e controle de todo o sistema através de controle lógico
programável - CLP.
As implantações dessas melhorias operacionais permitirão um melhor
controle quanto à detecção de falhas no sistema de descarga ou no translado das
pontes removedoras de lodo, através de painel com indicação e sinalização remota a
ser instalado no laboratório da ETA Taiaçupeba.
Após à operação de remoção do lodo oriundo dos decantador, este é
encaminhado para uma caixa de equalização em estrutura de concreto semienterrada, com dimensões em planta de 12,50 m x 12,50 m com profundidade de
5,50 m e volume útil de 500 m3, seguindo então para as unidades de adensamento e
desidratação.
A figura 51 mostra a foto da caixa de coleta e equalização do lodo retirado
dos decantadores da ETA Taiaçupeba.
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Figura 51 - Caixa para coleta e equalização do lodo da ETA Taiaçupeba (Sabesp,
2003)
A ETA possui um sistema de tratamento de lodo implantado desde 1999, cuja
solução para o processo de adensamento foi o emprego do adensador de telas,
sendo que para a desidratação primeiramente optou-se pelo emprego de decanter
centrífugo por ser esta solução a de menor investimento e também por ser um
processo contínuo. A expectativa era de se obter com as centrífugas teores de
sólidos na torta de lodo desidratado na ordem de 30% em peso.
Na figura 52 são mostrados os adensadores de telas instalados na ETA
Taiaçupeba.

Figura 52 - Adensadores de telas com sistema de aletas para retirada do lodo
sobrenadante floculado da ETA Taiaçupeba (Sabesp, 2003)
Os resultados de ensaios e experimentos conduzidos posteriormente em
escala piloto mostraram que a média do teor de sólidos na torta final com esse tipo
de equipamento, atingiu resultados de no máximo 25% e um mínimo de 16%.
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Experimentos complementares com a utilização de filtro prensa de placas,
nas mesmas condições que aqueles executados para o decanter centrífugo,
atingiram um teor médio de sólido na torta final de 28% e máximo de 32%.
A alteração da concepção inicial baseada no emprego de decanter centrífugo
por filtro prensa de placas, trouxe uma economia anual relativa à destinação da torta
de lodo pela redução do volume final correspondente a uma produção 10,0 m3/s de
água tratada.
Na figura 53 é apresentada a foto do sistema de desidratação por filtro prensa
de placas instalado na ETA Taiaçupeba.

Figura 53 – Filtro prensa de placas tipo Netzsch - ETA Taiaçupeba (Sabesp,
2003)
O sistema para o manuseio e desidratação do lodo foi implantado na área
adjacente ao sistema de recuperação de água de lavagem dos filtros, sendo
constituído por:

•

Derivação da linha atual de afastamento de lodo.

•

Caixa para recepção e equalização do lodo bruto.

•

Edifício do lodo que abriga os equipamentos para o adensamento,
desidratação do lodo, utilidades, produtos químicos.

•

Subestação elétrica.

Nesse período de pré-operação do sistema de tratamento de lodo até
fevereiro de 2003 ocorreram muitas paradas pelos mais diversos motivos, tendo sido
realizados 217 ciclos de prensagem. O teor médio de sólidos obtidos para o
adensamento mecânico foi de 2,85%, bem abaixo do esperado, contra uma previsão
inicial do fabricante de se atingir 4,0% ± 1,0%. O menor valor registrado foi de 1,3%
e o maior de 5,29%.
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Cerca de 8,16% das medições apresentavam um teor de sólido no lodo
adensado igual ou superior a 4,0%, dentro da faixa esperada de 3,0% a 5,0%. Para
as medições foram registradas mais de 61% das ocorrências.
Hoje o adensamento de lodo, mecânico por meio de telas, consegue
resultados de teores de sólidos de 4% (±1%) e posteriormente desidratado em filtro
prensa de placas de 30% (±2%).
Para a desidratação, apenas 18% dos ciclos de prensagem ficaram dentro da
faixa prevista de 30,0% ± 2,0%.
A expectativa é de se processar uma média diária de 19,5 tSS/d (para uma
vazão de 8,0 m3/s), correspondente a 61,0 t/d de torta a 30% de teor de sólidos
secos.
De acordo com os dados da Sabesp (2000), são indicados na tabela 63 os
teores de sólidos suspensos na água bruta da ETA Taiaçupeba no ano 2000.
Tabela 63 - Teores de sólidos suspensos (SS) na água bruta da ETA Taiaçupeba
Faixa de leitura do SS
(mg/l)

Ocorrências (%)
Parcial

Acumulada

0–5

39,77

39,77

5 – 10

25,00

64,77

10 – 15

12,50

77,27

15 – 20

7,95

85,22

20 – 25

3,41

88,63

25 – 30

6,82

95,45

30 – 35

3,41

98,86

35 – 40

-

98,86

> 40

1,14

100,00

Fonte: Sabesp – PDA-2025 (2003)
Notas: 1) SS mínimo: 2,0 mg/l
2) SS médio: 11,0 mg/l
3) SS máximo: 48,0 mg/l
Na tabela 64 são apresentadas as taxas de produção de lodo na ETA
Taiaçupeba de acordo com as faixas de probabilidade de ocorrência.
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Tabela 64 - Taxas prováveis de produção de lodo em função da probabilidade de
ocorrência – ETA Taiaçupeba
Faixa de ocorrência (%)
Parcial

Acumulada

Teores de SS
(mg/l)

25,0
25,0
20,0
15,0
10,0
3,5

25,0
50,0
70,0
85,0
95,0
98,5

≤ 5,0
≤ 10,0
≤ 15,0
≤ 20,0
≤ 30,0
≤ 40,0

Dosagens de
coagulante
(mg/l)
≤ 20,0
≤ 25,0
≤ 30,0
≤ 35,0
≤ 40 0
≤ 45,0

Taxa de produção
3
de lodo (SS/m )
≤ 12,67
≤ 19,59
≤ 26,51
≤ 33,43
≤ 45,35
≤ 57,27

Fonte: Sabesp - PDA-2025 (2003)
Na tabela 65 são apresentados os principais critérios de projeto do sistema de
recepção para o tratamento do lodo da ETA Taiaçupeba.
Tabela 65 – Principais critérios de projeto do sistema para recepção, adensamento e
desidratação de lodo da ETA Taiaçupeba
Características

Parâmetros

3

3

3

8,50 m /s

11,00 m /s (1)

15,00 m /s

18,30
9,30
14,39
19,47
24,55
33,31
42,06

23,70
12,04
18,62
25,20
31,77
41,20
54,43

32,30
16,40
25,39
34,35
43,32
56,18
74,22

0,19
0,56
1,19

0,19
0,56
1,19

0,19
0,56
1,19

0,220
0,644
1,137

0,220
0,644
1,137

0,220
0,644
1,137

163,2/45,3

211,3/58,7

288,0/80,0

3

1. Dados Básicos – Etapa 10 m /s
1.1 Produção Provável de Lodo da ETA (T/D)
(BASE SECA)
3
- média provável (t/d) (24,92 g/m ) (± 70% do tempo)
3
- 25% do tempo(≤ 12,67 g/m ) (≤ 25% do tempo)
3
- 25% do tempo(≤ 19,59 g/m ) (≤ 50% do tempo)
3
- 20% do tempo(≤ 26,51 g/m ) (≤ 70% do tempo)
3
- 15% do tempo(≤ 33,43 g/m ) (≤ 85% do tempo)
3
- 10% do tempo(≤ 43,35 g/m ) (≤ 95% do tempo)
3
- 3,5% do tempo(≤ 57,27 g/m ) (≤ 98,5% do tempo)
1.2 Teores de Sólidos do Lodo (%)
- Mínimo medido
- Médio calculado
- Máximo medido
1.3 Relação do Volume de Lodo versus
Produção da ETA (%)
- Mínima das médias
- Média das médias
- Máxima das médias
1.4 Vazões Médias Prováveis de Tiragem de
3
Lodo (m /h)/ (l/s)

Fonte: Sabesp - PDA-2025 (2003)
Nota: (1) correspondentes a uma sobrecarga de 10% da capacidade nominal
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Na tabela 66 são indicados os resultados dos testes pilotos realizados com os
equipamentos para o adensamento e desidratação do lodo da ETA Taiaçupeba.
Tabela 66 - Resumo dos testes pilotos de adensamento e desidratação da ETA
Taiaçupeba
EQUIPAMENTOS

PARÂMETRO

ADENSAMENTO
ADENSADOR DE
TELAS

DESIDRATAÇÃO

FLOTADOR

CENTRÍFUGA

FILTRO PRENSA DE
PLACAS

AMOSTRA DE LODO
ST DO LODO AFLUENTE

(%)
ST DO LODO EFLUENTE

(%)

0,60 a 2,55

0,26 a 0,99

0,95 a 4,76

1,74 a 3,54

2,55 a 10,77

1,32 a 2,44

15,55 a 25,10

25,64 a 33,03

DESÁGUE
ST

(%)

pH
TURBIDEZ
FERRO

(UNT)

(mg/l)

MANGANÊS

(mg/l)

De 0,110 a 0,0764

De 0,0150 a 0,0492

De 0,0210 a 0,1630

De 0,0150 a 0,0492

De 5,85 a 6,80

De 6,07 a 6,50

De 2,65 a 6,99

De 6,07 a 6,50

De 5,08 a 108,60

De 1,16 a 5,19

De 1,09 a 328

De 1,16 a 5,19

De 1,60 a 117,15

De 0,21 a 8,43

De 0,28 a 77,34

De 0,21 a 8,43

De 4,22 a 17,77

De 11,75 a 55,69

De 0,21 a 53,90

De 11,75 a 55,69

APÓS FILTRAÇÃO

pH
TURBIDEZ
FERRO

(UNT)

(mg/l)

MANGANÊS

(mg/l)

De 6,42 a 6,99

De 6,71 a 7,38

De 3,04 a 7,53

De 6,71 a 7,38

De 0,21 a 10,39

De 0,10 a 1,71

De 0,32 a 29,50

De 0,10 a 1,71

De 0,02 a 0,18

De 0,07 a 0,46

De 0,10 a 8,93

De 0,07 a 0,46

De 2,68 a 13,90

De 8,18 a 17,00

De 2,06 a 21,56

De 8,18 a 17

> 93,50

> 99,92

EFICIÊNCIA DO EQUIPAMENTO
EFICIÊNCIA (%)

> 77,29

CASOS

Em 87,50% foi >
93,66

> 99,73

Fonte: Sabesp - PDA-2025 (2003)
Verifica-se que as eficiências alcançadas nos testes pilotos de tratamento de
lodo da ETA Taiaçupeba, demonstraram que para a fase de adensamento por
flotação atingiram-se resultados maiores que 99,73%. Porém a opção escolhida foi
pelo adensador de telas, por apresentar custos menores para a implantação com
eficiências maiores que 93,66% em 87,50% dos testes realizados, ou seja, bem
próximas à eficiência do sistema por flotação.
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Na tabela 67 são apresentados os resultados esperados para a produção de
torta de lodo na ETA Taiaçupeba em função das tecnologias propostas para a
desidratação do lodo.
Tabela 67 – Produção estimada de torta de lodo na ETA Taiaçupeba para uma
vazão de 15,0 m3/s
PRODUÇÃO DA TORTA (Ton.)

MASSA
SECA
(t/d)

TEOR DE
SÓLIDOS NA
TORTA (%)

DIÁRIA

MENSAL

ANUAL

FILTRO PRENSA DE
PLACAS

32,3

30,0

108

3.230

38.760

CENTRÍFUGA

32,3

20,0

162

4.845

58.140

DESIDRATAÇÃO

Nota: Dados elaborados pelo autor baseados no PDA-2025 (2003)
O resultado demonstrado para a desidratação de lodo com a utilização de
filtro prensa de placas em comparação com o de centrífuga, resultou numa redução
anual do volume de lodo a ser disposto, em torno de 33,33%, correspondente a
19.000 toneladas aproximadamente.
A figura 54 demonstra através de gráfico os resultados alcançados de
produção de torta de lodo com a utilização de centrífuga e filtro prensa de placas.

RESULTADOS DE DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA
TAIAÇUPEBA
MASSA SECA = 32,3 (T/D)
70

PRODUÇÃO
ANUAL
DE TORTA
(TON X 1.000)

60
50
40
30
20
10
REDUÇÃO 0
DE 33,33%

CENTRÍFUGA
TS=20,0

FILTRO-PRENSA
TS=30,0

Figura 54 – Gráfico de produção anual de torta conforme tecnologia empregada
para a desidratação de lodo da ETA Taiaçupeba
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Estudo apresentado por David et al. (2004) avaliou experimentalmente o
processo de secagem natural de lodo da ETA Taiaçupeba através de destinação em
leiras (formato de pilha contínua de seção transversal aproximadamente triangular)
em pátio coberto com revolvimento periódico.
O objetivo desse experimento foi verificar o comportamento de secagem de
uma amostra de 30 toneladas de lodo quanto à redução de umidade exposta às
condições ambientes de temperatura e umidade durante um período de 60 dias de
exposição.
O lodo amostrado para o ensaio, apresentou inicialmente após o tratamento
de desidratação na ETA, um teor de sólidos em torno de 20%.
Com a operação de secagem e revolvimento das leiras com a utilização de
equipamento apropriado (compostador de resíduos orgânicos utilizado para
secagem de lodo de ETE), atingiram-se valores de teores de sólidos próximos a
50%.
A figura 55 mostra a foto da leira formada com o lodo proveniente da ETA
Taiaçupeba e o equipamento de revolvimento utilizado.

Figura 55 – Leira de lodo da ETA Taiaçupeba no início do processo de secagem
(David et al., 2004)
Na figura 56 é mostrado o resultado quanto à variação do teor de sólidos ao
longo do tempo para as condições do experimento realizado.
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.
Figura 56 – Gráfico da evolução do teor de sólidos do lodo da ETA Taiaçupeba
através de secagem natural por leira (David et al., 2004)
O processo de secagem do lodo deu-se durante um período com condições
climáticas favoráveis com dias ensolarados e sem chuva (o que favorece o teste),
apresentando resultados com redução da umidade de 80% para 40% num período
de dois meses.
A secagem se deu de forma não-uniforme devido às condições operacionais e
do equipamento utilizado para o revolvimento formando-se três regiões distintas
quanto à secagem do lodo, ou seja, a parte mais alta da leira (gráfico da figura 55), a
base da leira fora do alcance das pás do revolvedor (secagem mais lenta) e a do
lodo revolvido e esparramado pelas bordas da leira (secagem mais rápida)
Para a operacionalização desse sistema de secagem natural na ETA
Taiaçupeba prevê-se uma área de 10.000 m2 e investimento de aproximadamente
US$107.000,00 para retorno em menos de um ano com a economia gerada pela
redução da quantidade a ser destinada aos aterros sanitários, portanto viável quanto
à sua implantação.
4.4 Alternativas para a destinação do lodo tratado das ETA’s Guaraú, Alto da
Boa Vista e Taiaçupeba
O grande desafio que se apresenta após a implantação de sistemas
destinados ao manuseio e desidratação de lodo nas ETA’s é a destinação final das
tortas de lodo.
O custo da destinação final pode representar até 70% ou mais dos custos
operacionais relativos ao manuseio e tratamento do lodo, e a dependência com
aterros de terceiros torna a situação muito vulnerável e sujeita a tarifas extorsivas já
que o lodo de ETA se enquadra como resíduo Classe II A – não inerte, ainda com
poucas opções para a sua destinação final.
Estudos em desenvolvimento pela Sabesp nos últimos anos indicam
alternativas de aplicação do lodo tratado, cuja continuidade depende de maiores
investigações em escala real e detalhamento quanto à viabilidade comercial para
implantação.
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A destinação em aterro exclusivo tem sido apontada como solução integrada
para a RMSP e requer definições quanto às alternativas locacionais para a sua
implantação, o que a cada dia se torna mais difícil devido à ocupação urbana. As
distâncias dos aterros devem ser consideradas para efeito dos custos operacionais e
dependendo do local escolhido, pode inviabilizá-los operacionalmente.
Estudo realizado pela Sabesp, através do consórcio Tecnopar (2002), avaliou
tecnicamente a alternativa de condução do lodo da ETA ABV, através do sistema de
esgotamento sanitário, para ser processado junto com o esgoto coletado na ETE
Barueri.
O estudo propõe adequações necessárias no SES e recepção na ETE Barueri
e indica possíveis interferências nas condições operacionais da ETE, abrangendo os
seguintes aspectos:

•

Declividade muito baixa em alguns trechos das tubulações do SES.

•

Tensão trativa em alguns trechos do SES abaixo da mínima permitida pela
norma.

•

Verificação e adequação quanto à capacidade hidráulica das elevatórias.

•

Capacidade de veiculação das vazões previstas para o interceptor até a
ETE Barueri.

•

Lançamento do lodo no SES em regime de batelada sendo necessário ser
contínuo.

•

Aspecto proibitivo do teor elevado de sólidos em suspensão quanto ao Art.
19 da lei Estadual nº 997/76 podendo ser resolvido se a ETA for
enquadrada no Art. 19-B da mesma lei como “Sistema de tratamento de
fonte de poluição industrial”.

•

Interferências nos processos e operações unitárias projetadas e da
qualidade final do lodo produzido pela ETE.

•

Impacto sobre processos biológicos da ETE.

Verifica-se também que o lodo da ETA ABV terá importante influência no
destino final dos lodos gerados na ETE Barueri, podendo ser negativa ou positiva,
dependendo da alternativa de destinação escolhida.
Com relação à alternativa de destinação via incineração, esta fica prejudicada
uma vez que com a mistura dos lodos da ETA e da ETE poderá haver redução
significativa do poder calorífico.
Para o uso agrícola e aterro, o impacto deverá ser menos significativo quanto
ao aporte de metais e outros via lodo da ETA ABV.
Quanto à destinação de lodos da ETA Taiaçupeba, na ocasião de sua
implantação, não se tinha nenhuma experiência no Brasil e nem mesmo se dispunha
de dados técnicos e parâmetros que pudessem ser utilizados para a determinação
de desempenho do processo de tratamento de lodo de ETA, optando-se então pelo
emprego de lagoas. Considerou-se que essa alternativa demandaria baixos custos
na sua implantação, sendo possível no futuro o emprego de outras tecnologias sem
a necessidade de desativação da existente.
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Na figura 57 é apresentada a foto de uma das lagoas de destinação de lodo
da ETA Taiaçupeba.

Figura 57 – Foto da lagoa para destinação de lodo da ETA Taiaçupeba (Sabesp,
2002)
Hoje as três lagoas se encontram completamente esgotadas, sendo que para
a remoção e tratamento e destinação do lodo estocado, de acordo com os estudos
realizados pela Sabesp, torna-se inviável devido aos altos custos operacionais e de
transporte de remoção, tratamento e transporte para destinação das tortas.
Outra possibilidade estudada foi a alternativa de encaminhamento do lodo da
ETA Taiaçupeba para adensamento e desidratação junto com o lodo da ETE
Suzano.
Segundo estudos realizados, a alternativa mostrou-se tecnicamente viável
como destinação, porém de acordo com os testes realizados na ETE Suzano, estes
apresentaram complicações operacionais no processo com a redução do teor de
sólidos do lodo desidratado, de 40% para 30%.
Trabalho apresentado por Siqueira (2004), propõe a possível implantação de
aterro exclusivo na própria área da ETA Taiaçupeba.
O projeto do aterro propõe um sistema composto de uma cava
compartimentada em três células, com capacidade nominal suficiente para receber o
volume médio diário de lodo gerado na ETA, correspondente a 60 m3 por dia.
De acordo com a avaliação técnica, econômica e ambiental, essa alternativa
se mostra viável considerando que a sua implantação pode se dar em curto prazo
devido ao aproveitamento de terreno na área da ETA, evitando processos de
desapropriação, e também quanto à minimização de custos de transporte em
decorrência da proximidade do local escolhido.
Quanto aos critérios de escolha da área para a implantação do aterro foram
considerados como fatores positivos os seguintes aspectos:

•

Minimização da distância de transporte do lodo.

•

Situação dominial favorável.
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•

Situação hidrogeológica e geotécnica favorável.

•

Conformidade com o zoneamento urbano municipal.

•

Possibilidade
necessário.

de

implantação

de

medidas

compensatórias,

caso

Segundo Siqueira (2004), a destinação do lodo para qualquer outro aterro da
região representaria um custo de transporte cerca de 10 vezes mais elevado em
relação à solução proposta.
A área escolhida foi utilizada anteriormente como bota fora de escavações
realizadas durante a construção da ETA Taiaçupeba, e de acordo com os estudos
geotécnicos e hidráulico-hidrológicos realizados no local não mostraram nenhum
comprometimento para a sua utilização.
Foram observados os critérios técnicos de acordo com a normatização da
CETESB – “Resíduos Sólidos Industriais/1993 para a escolha de área para
implantação de aterro”, que considera dentre outros fatores:

•

Grau de urbanização e compatibilização da vizinhança.

•

Valor comercial do terreno.

•

Distância do ponto de geração dos resíduos.

•

Condições de acesso.

•

Caracterização hidrogeológica.

•

Potencial de contaminação de águas superficiais e subterrâneas.

•

Localização quanto aos mananciais de abastecimento de água.

Como principais características técnicas e operacionais do aterro proposto,
considera-se:

•

Vida útil em torno de 9,6 anos para o recebimento do lodo desidratado (em
torno de 60 m3/dia).

•

O fundo do aterro estará no mínimo 2 metros acima do solo saturado,
atingindo 6 metros nos pontos mais distantes.

•

Baixa a média susceptibilidade à contaminação do solo e água do terreno
onde se pretende implantar o aterro.

•

Sistemas de impermeabilização e monitoramento com o objetivo de não
causar impactos negativos ao meio ambiente.

•

Área restrita ao terreno da própria ETA, sem interferências com a
comunidade vizinha.

•

Movimentação de máquinas ou veículos somente dentro da área da ETA e
no período diurno.

•

Níveis de ruídos operacionais compatíveis com a norma NBR 10.151/2000
– Acústica – “Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto
da comunidade – Procedimento”.
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Na figura 58 é indicada a área escolhida para a implantação de aterro
exclusivo para a ETA Taiaçupeba.

ETA
Taiaçupeba

Captação
Figura 58 – Foto aérea da área estudada para implantação do aterro exclusivo para
destinação de lodo da ETA Taiaçupeba (Siqueira, 2004)
Como vantagens para a implantação do aterro, o estudo destaca:

•

Exclusividade de destinação dos resíduos oriundos do processo de
tratamento de água da ETA Taiaçupeba, não havendo, portanto nenhum
tipo de mistura com resíduos de outras fontes como acontece nos aterros
sanitários.

•

Monitoramento constante das características do lodo desidratado,
possibilitando o controle ambiental do empreendimento e o registro
histórico dos dados durante sua vida útil de operação quanto ao
comportamento dos resíduos depositados.

•

Por ser aterro exclusivo a possibilidade de manejo futuro dos resíduos ali
dispostos e se viável tecnologicamente, a possível recuperação das
substâncias químicas.

•

Minimização de custos de transporte.

Na tabela 68 a seguir, são indicados os principais parâmetros de projeto do
aterro proposto.
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Tabela 68 – Principais parâmetros de projeto e dados técnicos do aterro para
destinação de lodo da ETA Taiaçupeba
Parâmetros de projeto

Dados técnicos

Volume de escavação “in situ”

174.100 m

3

Volume de aterro compactado para os
diques

135.400 m

3

Volume útil gerado de destinação

229.000 m

3

Volume útil de destinação para torta de
lodo

210.000 m

3

Volume diário de lodo gerado na ETA

60 m

Idade operacional útil do aterro

3

9,6 anos
• Drenagem superficial
• Drenagem subterrânea (geocomposto)
• Sistema de detecção de vazamentos através da
impermeabilização

Unidades constituintes do projeto

• Módulos (células) para destinação da torta = 03 un.
• Impermeabilização através de camada de argila, areia
e geomembranas (PEAD, espessura = 2 mm)
• Camadas de cobertura intermediária e final para a
destinação do lodo

Transporte do lodo

Distância de 1 Km com caminhões tipo “Brook”

Efluentes percolados

Redirecionados à ETA e tratados em conjunto com a
água bruta

Geração de gases

Para as condições atuais, não necessário sistemas
específicos para drenagem

Detecção de vazamentos através da
impermeabilização

Drenos testemunhos escavados na forma de “espinha de
peixe” no fundo de cada módulo
• Água subterrânea

Sistema de monitoramento

• Estabilidade dos taludes/geotecnia
• Drenagem e processos erosivos

Fonte: Siqueira (2004)
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Outra alternativa a ser considerada para a destinação dos lodos das ETA’s
Guaraú, ABV e Taiaçupeba é a possibilidade de mistura com argila no processo
industrial de materiais cerâmicos para a construção civil.
Esses estudos estão sendo desenvolvidos em parcerias com indústrias
cerâmicas localizadas no município de Itú no Estado de São Paulo.
Como proposta metodológica para o estudo, foram adotadas as seguintes
pesquisas:
1) Pesquisas realizadas quanto aos aspectos relativos às análises dos lodos
coletados nas três ETA’s, compondo-se de:

•

Desidratação do lodo.

•

Caracterização bacteriológica.

•

Caracterização físico-química e mineralógica (metodologias e normas do
Standard Method, ASTM e EPA – Environmental Protection Agency).

•

Obtenção dos corpos de prova e sua caracterização física.

•

Sinterização dos corpos de prova.

•

Ensaios de lixiviação e caracterização dos corpos de prova sinterizados.

2) Pesquisas realizadas através de ensaios e caracterizações físicas de
amostras de argilas coletadas nas empresas participantes, para
comparação com as misturas a serem realizadas com os lodos, de acordo
com a verificação dos seguintes parâmetros:

•

Umidade de extrusão (%).

•

Retração de secagem (%).

•

Resistência mecânica a verde (kgf/cm2);

•

Resistência mecânica (kgf/cm2), pós queima à temperatura de 850°C,
900°C e 950°C.

•

Absorção de água (%).

•

Porosidade aparente (%).

•

Densidade aparente (g/cm3).

•

Retração pós queima (%).

Na tabela 69 são apresentados os resultados parciais de análise do lixiviado
dos ensaios realizados com as amostras de lodos prensados (desidratação) das
ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba.
Os resultados encontrados apresentam valores inferiores aos limites máximos
estabelecidos pela NBR 10.004/2004 da ABNT – Classificação de Resíduos Sólidos.
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Tabela 69 – Análise do lixiviado dos lodos das ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba
Resultados
Parâmetros

Unidade

NBR 10.004/2004
Guaraú

ABV

Taiaçupeba

Alumínio

mg/L

< 0,55

<0,55

<0,55

-

Arsênio

µg/L

<10

<10

<10

5,0 mg/L

Bário

µg/L

191

86,1

57,85

100,0 mg/L

Cádmio

mg/L

< 0,1

< 0,1

<0,1

1,0 mg/L

Chumbo

mg/L

< 0,1

<0,1

<0,1

5,0 mg/L

Cromo Total

mg/L

< 0,05

<0,05

<0,05

5,0 mg/L

Ferro Total

mg/L

15,74

11,43

1,438

-

Fluoreto

mg/L

< 0,2

6,88

<0,2

-

Mercúrio

mg/L

0,002

<0,001

<0,001

0,2 mg/L

Prata

mg/L

< 0,1

<0,1

<0,1

5,0 mg/L

Selênio

µg/L

< 10

<10

<10

1,0 mg/L

Sulfato

mg/L

1,32

<30,59

<0,59

-

Fonte: Sabesp (2003)
Os resultados já testados e analisados comprovam ser promissores, porém a
continuidade dos trabalhos depende de aferição através de testes com quantidades
representativas de lodo para pesquisas em escala de produção.
Para a ETA Guaraú a alternativa de destinação conjunta com os lodos da
ETE Barueri, torna-se solução impossível em médio prazo, pois necessita de
estudos detalhados quanto à sua viabilidade de adequações no SES (interceptores e
emissários) e avaliação operacional quanto à recepção na ETE.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES DAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA
O TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS LODOS DAS ETA’s GUARAÚ, ABV E
TAIAÇUPEBA
Neste capítulo, são discutidos as principais questões e resultados
apresentados no trabalho como forma de avaliação das tecnologias para o
tratamento e destinação do lodo gerado nas ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba.
As alternativas apresentadas no trabalho foram baseadas em levantamentos
de estudos e pesquisas sobre o assunto, objetivando contribuir na solução para o
tratamento e destinação dos lodos de ETA’s.
5.1 Qualidade da água bruta e a aplicação de produtos químicos
A avaliação e o monitoramento da qualidade da água bruta são necessários,
pois estão diretamente relacionados ao tipo de processo de tratamento de água a
ser imposto, aos produtos químicos a serem aplicados, interferindo diretamente na
caracterização do lodo gerado nos decantadores e filtros, na definição das
condições de manuseio, na definição da tecnologia de tratamento do lodo e sua
destinação final.
Nas figuras 59 e 60 respectivamente são apresentados os principais
parâmetros de caracterização de qualidade da água bruta dos mananciais dos
sistemas produtores Cantareira, Alto da Boa Vista e Alto Tietê.

M édia das análises físico-quím icas
da água bruta

Características físico-químicas da água bruta Período de julho/98 a setembro/2002
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00

ETA Guaraú

ETA Alto da Boa
Vista

ETA Taiaçupeba

10,00
0,00
pH

Cor
(UC)

Turbidez
(UNT)

Figura 59 – Gráfico com os parâmetros de pH, cor e turbidez da água bruta
captada pelas ETA’s Guaraú, Alto da Boa Vista e Taiaçupeba (Fonte: Sabesp –
PDA-2025, 2003)
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M édia das análises físico-quím icas
da água bruta (m g/L)

Características físico-químicas da água bruta Período de julho/98 a setembro/2002
1,00
0,90
0,80

ETA Guaraú

0,70
0,60

ETA ABV

0,50
0,40
ETA
Taiaçupeba

0,30
0,20
0,10
0,00
Ferro

Manganês

Figura 60 – Gráfico com os parâmetros de ferro e manganês da água bruta captada
pelas ETA’s Guaraú, Alto da Boa Vista e Taiaçupeba (Fonte: Sabesp – PDA-2025,
2003)
De acordo com os principais parâmetros físico-químicos das águas brutas,
verificados no período de 1998 a 2002, nos três sistemas produtores, estes
apresentam características de boa a média qualidade. Particularmente os
mananciais do sistema produtor Alto Tietê apresentam altos valores de Ferro e
manganês em relação aos outros dois sistemas, o que diretamente influi no aumento
de valor do parâmetro cor.
Os parâmetros de cor e turbidez da água bruta são importantes como
variáveis na avaliação de produção de lodo nas ETA’s, através do cálculo do
balanço de massa e na aplicação de fórmulas empíricas.
Verifica-se que o sistema Cantareira produz o maior volume de água tratada
apresentando o menor consumo de produtos químicos em comparação aos dos
sistemas Alto Tietê e Guarapiranga. Os consumos de produtos químicos dos três
sistemas produtores mostraram tendências de aumento até 2002, e a partir daí uma
pequena redução, o que pode caracterizar melhoria operacional no processo de
tratamento e ou da qualidade dos mananciais.
Na figura 61 é representado o gráfico anual de 2000 a 2004 da produção de
água e o consumo realizado dos materiais de tratamento utilizados no processo de
tratamento de água para os sistemas produtores do Alto Tietê, Cantareira e
Guarapiranga.
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Figura 61 – Gráfico da produção anual de água x consumo de produtos químicos
utilizados para o tratamento de água nos sistemas Alto Tietê, Cantareira e
Guarapiranga (Fonte: Sabesp, 2005)
Na figura 62 são demonstradas as dosagens médias anuais de coagulantes
(cloreto férrico, sulfatos férricos e de alumínio) e corretores de pH (cal virgem e
hidróxido de sódio), no período de 2000 a 2004.

Dosagem média anual de coagulantes, Corretores de pH

120,00
Coagulantes Cantareira

Dosagem média (mg/L)

100,00
Corretores de pH Cantareira

80,00

Coagulantes Guarapiranga

60,00

Corretores de pH Guarapiranga

40,00
20,00

Coagulantes - Alto
Tietê

0,00
2000

2001
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Corretores de pH - Alto
Tietê

anos

Figura 62 – Gráfico das dosagens médias de coagulantes e corretores de pH,
aplicados nos sistemas produtores Cantareira, Guarapiranga e Alto Tietê (Fonte:
Sabesp, 2005)
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No período analisado, as dosagens médias anuais de coagulantes aplicados
nas águas brutas do sistema produtor Alto Tietê e Guarapiranga se mostraram bem
superiores comparados ao do Cantareira, o que pode significar uma maior
dificuldade operacional das ETA’s na remoção de sólidos, impurezas e substâncias
como o ferro e manganês. Com relação aos corretores de pH os três sistemas
produtores apresentaram no período as mesmas dosagens anuais, não se
verificando aumentos representativos de consumo.
5.2 Tecnologias para o tratamento de lodo das ETA’s Guaraú, ABV e
Taiaçupeba
Os estudos comparativos com os ensaios realizados para o desaguamento de
lodo das ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba indicam que a melhor tecnologia de
tratamento deve ser compatível com o resultado que se deseja para a obtenção da
qualidade final requerida e menor volume a ser disposto.
Os testes comparativos entre as tecnologias testadas na etapa de
desidratação de lodo demonstraram que o filtro prensa de placas apresenta
resultados com teores de sólidos bem mais elevados.
A tabela 70 consolida os resultados esperados de produção anual de torta de
lodo a ser disposta.
Tabela 70 – Resultados esperados de produção anual de torta de lodo x tecnologia
de tratamento

ETA’s

Tecnologias
para o
tratamento

Teor de
sólidos na
torta

Produção
anual de
torta

do lodo

(%)

(Ton)

Centrífuga

20,0

58.140

Redução
anual do lodo
a ser
disposto

Taiaçupeba
Filtro prensa

30,0

38.760

Centrífuga

20,4

58.235

ABV
Filtro prensa

30,0

39.600

Contipress

28,8

68.125

Guaraú
Filtro prensa

39,3

Redução
(%)

(Ton)

19.380

33,33

18.635

32,00

18.205

26,72

56.220

30,47

49.920
184.500

Total =
128.280

Nota: Dados elaborados pelo autor baseados no PDA-2025
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Na figura 63 é apresentado o gráfico correspondente aos resultados
esperados no tratamento de lodo nas ETA’s Guaraú, Alto da Boa Vista e
Taiaçupeba.

ESTUDOS COMPARATIVOS - DESIDRATAÇÃO DO LODO
80
70
60

Contipress/
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Filtro prensa
de placas
Redução de
torta

50
40
30
20
10
0
G ua ra ú
M S =54 ,5 0 T / D

ABV
M S =3 3,0 0 T / D

T aia ç upe ba
M S =3 2,3 0 T / D

Figura 63 – Gráfico comparativo das tecnologias estudadas para a desidratação de
lodo nas ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba
Os resultados alcançados demonstram uma redução anual do peso de torta a
ser disposta em torno de 56.000 toneladas, o que corresponde a um percentual
bastante significativo de 30 a 50% a menos de produção anual de torta nas três
ETA’s.
Conforme demonstrado nos estudos, os resultados esperados de produção
anual de torta de lodo e a sua correspondente redução de volume em função da
tecnologia de tratamento aplicada, deve atingir teores de sólidos maiores que 30%, o
que torna o lodo em melhores condições de aplicação.
Na tabela 71 são apresentadas as alternativas para o manuseio e tratamento
de lodos e estimativas de custos para a adequação e implantação desses sistemas
nas ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba.
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Tabela 71 - Tecnologias de tratamento de lodo e estimativa de custos para
implantação
ETA’s

Tecnologias para o tratamento de lodo
Adensamento

Guaraú
Desidratação
Adensamento
ABV
Desidratação

Taiaçupeba

Adensamento
(implantado)
Desidratação
(implantado)

Por gravidade
Filtro prensa de
placas
Mecânico por tela
ou esteira
Filtro prensa de
placas
Mecânico por tela

Investimentos
Execução de obras
civis
3
(vazão=33,0m /s) e
equipamentos
Execução de obras
civis
3
(vazão=13,0m /s) e
equipamentos
Ampliação de obras
civis
3
(vazão=15,0m /s) e
equipamentos

Filtro prensa de
placas
Estimativa de custo total =

Estimativa de
custos
(US$ x 1.000)
12.000,00

10.000,00

5.000,00

27.000,00

Nota: Dados elaborados pelo autor, baseados em fontes da Sabesp (2003) &
Sabesp – PDA-2025 (2003)
Estima-se um custo total em torno de 27 milhões de dólares necessários para
a adequação e implantação dos sistemas de manuseio e tratamento de lodo nas três
ETA’s estudadas
5.3 Tecnologias para a destinação de lodos tratados das ETA’s Guaraú, ABV e
Taiaçupeba
Para as ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba, são apresentadas as possíveis
alternativas para a destinação dos lodos tratados, o que torna necessário a definição
de estratégias para a sua implementação.
Para a destinação dos lodos das ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba, em
função da quantidade produzida anualmente, deverá ser considerado como solução
um conjunto de alternativas, objetivando a melhor viabilização técnica-econômicaambiental e proporcionando oportunidades de implantação de novas tecnologias.
Para isso, pesquisas devem ser fomentadas em escala real de produção das
ETA’s, buscando parcerias técnicas e comerciais para o seu desenvolvimento e
implantação, de forma que sejam atendidas as legislações em vigor, que beneficie a
sociedade e o meio ambiente e que possam reduzir os custos operacionais.
Na tabela 72 são apresentadas as alternativas viáveis de aplicação dos lodos
das três ETA’s e estratégias necessárias para as suas implementações.

Tabela 72 – Viabilidade e estratégias para as alternativas tecnológicas de destinação dos lodos tratados das ETA’s Guaraú, ABV e
Taiaçupeba
Alternativas para aplicação

Viabilidade de aplicação
Guaraú
ABV
Taiaçupeba

Descarga no SES e recepção na ETE

-

X

X

Material cerâmico (tijolos e lajotas) e
Agregado de argamassa e concreto
não-estrutural com entulho da
construção civil

X

X

X

Fabricação de cimento

-

X

X

Aplicação no solo (agricultura,
jardins, florestas) e recuperação de
áreas degradadas

X

X

X

Cobertura de aterros sanitários e codisposição com resíduos urbanos

X

X

X

Compostagem

-

X

-

Aterro exclusivo

X

X

X

Estratégias
Investimentos a curto e médio prazo para implantação e adequação do SES e da recepção
e tratamento de lodo na ETE;
Ajustes e monitoramentos para a melhoria do processo da ETE;
Estudos e pesquisas para aplicação conjunta do lodo da ETA com o lodo da ETE.
Buscar parcerias comerciais para o uso industrial do lodo na produção de cerâmicos e
segmento da construção civil;
Projeto de Marketing para aplicação do produto;
Buscar minimização de custos para a indústria cerâmica e construção civil;
Viabilizar a aplicação na construção de moradia para população de baixa renda;
Continuidade de pesquisas de aplicação do lodo de ETA com argila e entulho;
Atendimento às normas da ABNT;
Garantir a qualidade do lodo tratado de acordo com as características físico-químicas
necessárias.
Buscar parcerias comerciais com as indústrias de cimento;
Garantir a qualidade do lodo tratado de acordo com as características físico-químicas
necessárias.
Parcerias comerciais junto aos órgãos de governo e empresas;
Pesquisas de tecnologias para viabilizar a aplicação conjunta com o lodo de ETE;
Garantir a qualidade do lodo tratado de acordo com as características físico-químicas
necessárias.
Parcerias comerciais com a administração dos aterros sanitários e empresas interessadas;
Pesquisas e monitoramentos da aplicação em escala real, visando o ajuste do processo;
Garantir a qualidade do lodo tratado de acordo com as características físico-químicas
necessárias.
Parcerias comerciais com a administração dos aterros sanitários e empresas interessadas;
Pesquisas e monitoramentos da aplicação em escala real, visando o ajuste do processo;
Garantir a qualidade do lodo tratado de acordo com as características físico-químicas
necessárias.
Estudos de áreas próximas à ETA, com viabilidade técnica-econômica e ambiental para o
transporte e destinação do lodo;
Recuperação futura das substâncias químicas presentes nos lodos;
Melhor gerenciamento, gestão e controle ambiental do aterro.

Nota: Dados elaborados pelo autor
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Na tabela 73 são apresentadas como referência para avaliação, as
estimativas de custos operacionais para as alternativas de aplicação dos lodos das
ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba.
Tabela 73 – Estimativa de custos para as alternativas de aplicação de lodo tratado
de ETA
Alternativas para aplicação de lodo tratado de ETA
1. Descarga no SES e recepção na ETE
2. Material cerâmico (tijolos e lajotas)

3. Agregado de argamassa e concreto não-estrutural com
entulho da construção

4. Fabricação de cimento

Estimada de custos (US$)
150,00/ton (1)
Transporte = 0,16/tonxkm
Tarifa de destinação = 50,00/ton
Transporte = 0,16/tonxkm
Tarifa de destinação = 50,00/ton
Transporte = 0,16/tonxkm
Tarifa de destinação = 50,00/ton

5. Aplicação no solo (agricultura, jardins, florestas e
recuperação de áreas degradadas)

Transporte = 0,16/tonxkm

6. Cobertura de aterros sanitários e co-disposição com
resíduos urbanos

Transporte = 0,16/tonxkm

7. Compostagem

8. Aterro exclusivo (2) – (contempla só operação)

Tarifa de destinação = 12,00/ton

Tarifa de destinação = 100,00/ton
Transporte = 0,16/tonxkm
Tarifa de destinação = 100,00/ton
Transporte = 0,16/tonxkm
Tarifa de destinação = 75,00/ton

Notas: Estimativas de custos elaboradas pelo autor
(1) Considerado os custos operacionais e de manutenção do SES e ETE e
tarifa de destinação do lodo tratado
(2) Não foi considerado o custo de implantação do aterro exclusivo
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os estudos apresentados neste trabalho permitem as seguintes conclusões e
recomendações:

•

Para a implantação de uma ETA, é de fundamental importância a
discussão conjunta das partes interessadas quanto aos parâmetros
técnicos e ambientais a serem considerados. Para isso, devem ser
observados tanto na etapa de projeto da ETA como na sua operação, o
grau de tratamento, o adequado processo de tratamento de lodo e a sua
destinação final.

•

A implantação de um sistema de tratamento de lodo deve ser avaliada em
função do processo de tratamento de água, através de uma criteriosa
análise de custo-benefício, objetivando uma maior eficiência do processo
de desaguamento e menor quantidade de resíduo a ser disposto.

•

Estratégias devem ser definidas e implementadas visando a redução de
sólidos totais na água bruta, aumento na eficiência do processo da ETA
com redução de produtos químicos, na redução da massa produzida e na
conservação de água utilizada.

•

A recirculação da água recuperada da lavagem dos filtros, para o início do
processo da ETA, requer cuidados quanto à sua qualidade microbiológica,
sendo necessário o monitoramento laboratorial e efetivo controle para que
não comprometa o tratamento de água.

•

Para a aplicação do lodo de ETA através de alternativas tecnológicas que
visem a sua utilização como insumo e outras destinações finais, de acordo
com conceitos ambientalmente corretos, critérios devem ser observados
quanto à sua caracterização físico-química e biológica.

•

Disponibilidades de áreas próximas aos grandes centros urbanos, para a
implantação de aterros, tornam-se cada vez mais escassas, sendo
necessário a sua priorização de uso para fins seletivos. Portanto, é
imprescindível que soluções sejam implementadas, visando a redução da
destinação de torta de lodos em aterros.

•

Para a implementação de programas de utilização do lodo de ETA com
outros materiais, cabe o desenvolvimento de parcerias comerciais
sistematizadas, de acordo com os interesses mútuos, principalmente na
aplicação em soluções que visem melhorias para a população de baixa
renda, como por exemplo, na redução do déficit habitacional.

•

O uso do lodo tratado através da mistura com entulho da construção civil,
segundo as pesquisas realizadas, se apresenta como alternativa
interessante e tecnicamente viável na redução de custos para a
construção civil, principalmente na aplicação em programas de habitação
popular e de recuperação de estradas, sendo necessário a sua integração
como parte de um programa governamental de gerenciamento urbano de
resíduos sólidos.
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•

A descarga de lodo de ETA’s em ETE’s requer maiores estudos
complementares quanto à sua viabilidade técnica e possíveis impactos
operacionais nos processos das ETE’s, sendo assunto indicado para
linhas de pesquisas de trabalhos futuros.

•

Alternativas de aplicação do lodo de ETE como agregado leve e no plantio
de Eucalyptus grandis devem ser pesquisadas quanto à viabilidade
técnica e econômica na utilização do lodo de ETA.

•

A desidratação experimental do lodo da ETA Taiaçupeba por secagem
natural através de leiras apresentou resultados satisfatórios com teores de
sólidos elevados, devendo ser considerado como alternativa de tratamento
a ser estudada, sendo assunto indicado para linhas de pesquisas de
trabalhos futuros.

•

Com relação às ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba, têm-se procurado
alternativas factíveis de tratamento e destinação adequada do lodo, o que
requer aporte de recursos financeiros de grande monta, porém
necessários.

•

Conforme as alternativas estudadas para o tratamento de lodos das ETA’s
Guaraú, ABV e Taiaçupeba, a utilização do filtro prensa de placas na fase
de desaguamento pode representar uma redução de torta de lodo a ser
disposta, em torno de 56 mil toneladas por ano, equivalente a 30,50% e
conseqüentemente redução nos custos operacionais.

•

Para a destinação dos lodos das ETA’s Guaraú, ABV e Taiaçupeba, em
função da quantidade produzida anualmente, deverá ser considerado
como solução um conjunto de alternativas e estratégias, objetivando a
melhor viabilização técnica-econômica-ambiental e proporcionando
oportunidades para a implantação de novas tecnologias.
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