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RESUMO – É um desafio as concessionárias buscar soluções ambientalmente aos resíduos do 
processo de tratamento de água como a disposição final de lodos de ETAs. Em Cuiabá realizou se 

estudos para ETA’s de pequeno porte buscando um sistema de recuperação de água de lavagem e 
sistema de desidratação do lodo com menor custo. Na metodologia estudada as principais vantagens 

são: a redução de área, ciclo, possibilidade de cobertura e desodorização, evitando a exposição do 

lodo por longos períodos a céu aberto e otimizando o processo de secagem de lodo, cumprindo assim 
os requisitos das normas ambientais. 
 

ABSTRACT– It is a challenge for concessionaires to seek environmental solutions to waste from the 
water treatment process as the final disposal of ETA sludge. In Cuiabá, small-scale ETAs were 

studied for a water recovery system and a sludge dewatering system with the lowest cost. In the 

studied methodology the main advantages are: the reduction of area, cycle, possibility of cover and 
deodorization, avoiding the exposure of the sludge for long periods in the open air and optimizing the 

sludge drying process, thus fulfilling the requirements of environmental standards. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O lodo proveniente do processo do tratamento da água é composto por resíduos sólidos que 

contém compostos húmicos, minerais precipitados e hidróxido de alumínio ou ferro oriundos dos 
produtos químicos utilizados no processo de coagulação. Embora já existam locais que tratam e 

dispõe o lodo gerado em Estação de Tratamento de Água (ETA) de forma adequada, ainda há um 

grande número de estações que lançam esse material em cursos d’água.  

Segundo (REIS et al., 2007), com o crescimento econômico no Brasil, foi implementado a 

infraestrutura necessária para uma melhoria de vida da população, sendo assim consistiu em sistemas 
de tratamento de água e esgoto, porém elas são consideradas fontes de poluição, por gerarem resíduos 

sólidos (lodo). Dentre municípios avaliados com mais de 300.000 habitantes, 85,7% possuem ETAs 

que tratam antes de ser distribuída para a população, em que aproximadamente 50% dos municípios 
possuem sistemas de tratamento de tipo convencional, gerando resíduos insolúveis que na maioria 

das vezes são destinados direto ao meio ambiente. 

De acordo com (GERVASONI, 2017), após analisar que esses afluentes são destinados ao 

meio ambiente, fazem-se necessários estudos e propostas de alternativas de destinação, sendo assim, 

desta forma facilitando sua replicabilidade e formação na cadeia de custos. 

 Todavia essa prática tem sido questionada pelos órgãos ambientais devido aos possíveis 

riscos à saúde pública e à vida aquática. Segundo a NBR 10.004 (ABNT, 2004), os lodos de ETA são 
classificados como resíduos sólidos e seu lançamento in natura no meio ambiente é vedado pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 A busca de soluções economicamente viáveis e ambientalmente vantajosas para o tratamento 
e disposição final de lodos de ETAs é um desafio para as Concessionárias. As legislações ambientais 

específicas devem ser analisadas para cada tipo de disposição final desejada, onde o lodo e sua 

produção estão em função das unidades usadas no tratamento.  

Desta forma, segundo (MOREIRA FILHO et al., 2012), o tratamento de lodo segue etapas, 

em que as alternativas usuais para o tratamento dos resíduos produzidos em estações de tratamento 
de água, sendo assim, são classificadas em: equalização e regularização; condicionamento e 

adensamento; desaguamento; e, em alguns casos, secagem e incineração. 

As soluções para destinação do lodo gerado em estações de tratamento de água permeiam 

entre processos de deságue tradicionais, tais como: filtro prensa, filtros de esteira, centrífugas, leitos 

de secagem e bolsas de deságue. Recentemente, as bolsas de deságue ou bags geotêxteis colaboram 
na simplificação do manejo e redução significativa de custo. As principais vantagens dessa 

metodologia são: a redução de área, ciclo, possibilidade de cobertura e desodorização, evitando a 

exposição do lodo por longos períodos a céu aberto e otimizando o processo de secagem de lodo.  

O lodo de ETA tem sua origem, na maioria das vezes, nos decantadores e 

representa de 0,3 a 1,0% de volume de água tratada. Contém materiais inertes, 
matéria orgânica e precipitados químicos, incluindo compostos de alumínio 

ou ferro em grande quantidade, dependendo do tipo de tratamento utilizado e 

da própria ETA (HOPPEN et al., 2005). 

Abaixo são apresentados dados entre os tipos de deságue em relação ao teor de sólidos. 
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Tabela 1 - Dados médios dos tipos de deságue em relação ao teor de sólidos e o ciclo de operação 

 

 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo do projeto é mostrar alternativa de tratamento de lodo em ETAs de pequeno porte, 
na qual, esses locais também deve-se ter as devidas precauções sobre as questões ambientais, em que 

alguns municípios deixam a desejar, sendo assim, mostraremos uma opção adequada para tratamento 

de lodo em ETAs de pequeno porte avaliando custos e complexidade de implantação do sistema. 

 

 

3. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA DE PEQUENO PORTE 

A seguir serão apresentadas as características dos sistemas de tratamento de água das ETAs 

dos distritos Coxipó do Ouro e Aguaçu, localizadas em Cuiabá-MT. 

 

 

3.1. ETA DISTRITO COXIPÓ DO OURO 

 

A ETA Coxipó do Ouro trata atualmente uma vazão de 5,0 L/s. Inaugurada em 2002, a ETA 
é constituída por módulos metálicos, com tratamento convencional completo composto por 

coagulação no vertedor (triangular) de chegada, floculador hidráulico com quatro câmaras, 

decantador lamelar e um filtro de camada dupla circular. 
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Figura 1: ETA Coxipó do Ouro 

 

O coagulante utilizado é o sulfato de alumínio, sem controle de pH. O consumo médio 

estimado deste produto químico é de 3 kg/dia (turno de 11 horas), sendo a solução preparada em uma 

caixa em fibra com volume de 500 L de capacidade. 

A ETA opera com taxas dentro dos intervalos recomendados em norma, onde a floculação 

possui tempo de detenção adequados nos floculadores e decantadores sendo 6 m³/m².dia de 
velocidade crítica de sedimentação e 190 m³/m².dia de taxa de filtração, ambos com uma unidade 

filtrante de alta taxa e dupla camada . A desinfecção é feita com a utilização de pastilhas de hipoclorito 

de sódio.  

Atualmente a remoção de lodo dos decantadores é feita uma vez ao dia, e a lavagem do filtro, 

com água tratada armazenada em reservatório elevado, também ocorre em contracorrente uma vez ao 
dia. As lamelas dos decantadores são lavadas de uma a duas vezes por mês. Ambos os resíduos (lodo 

e água de retro lavagem) são desaguados no manancial. A limpeza do filtro (único) exige interrupção 

do tratamento por aproximadamente 15 minutos. 

A portaria exige que os todos os efluentes gerados no processo atendam a portaria vigente 

para rio classe I.  

 

 

3.2. ETA DO DISTRITO AGUAÇU 

 

A ETA de Aguaçu trata atualmente uma vazão de 5,0 L/s. Inaugurada em 2003, é constituída 
de módulos metálicos, com tratamento convencional completo composto por coagulação no vertedor 

(triangular) de chegada, floculador hidráulico com quatro câmaras, decantador lamelar e um filtro de 

camada dupla circular de alta taxa. 

O coagulante utilizado é sulfato de alumínio, sem controle de pH. O consumo estimado de 

produto químico é de 4 kg/dia, sendo a solução preparada em uma caixa em fibra de 1 m³ de 

capacidade. A desinfecção é feita com duas pastilhas de hipoclorito ao dia.  
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A ETA opera com taxas dentro dos intervalos recomendados em norma, com exceção da 

floculação, que possui tempo de detenção nos floculadores, sendo 6 m³/m².dia de velocidade crítica 

de sedimentação; e 190 m³/m².dia de taxa de filtração. 

A remoção de lodo dos decantadores é feita de duas a três vezes por semana, enquanto a 
lavagem do filtro, ocorre em contracorrente uma vez ao dia. Ambos os resíduos (lodo e água de 

retrolavagem) são enviados de volta para o manancial. A limpeza do filtro (único) exige 

interrupção do tratamento por aproximadamente 15 minutos. 

 

                                

Figura 2:ETA Aguaçu 

 

 

4. METODOLOGIA SOBRE AS ALTERNATIVAS PARA TRATAMENTO DE LODO 

 

De forma a eliminar o passivo de descargas de lodo em curso de água, optou-se pela 
construção de uma unidade de recebimento e decantação de água de lavagem dos filtros e 

decantadores. Esta unidade deverá ser composta de uma câmara de recebimento do volume gerado 

em uma operação de lavagem de filtro e 50% do volume de água do decantador. 

O referido sistema será composto ainda de uma câmara em nível inferior ao fundo para 

contenção de lodo a ser gerado e recalcado. O tanque de decantação deverá ter declividade suficiente 
para escoamento do lodo gerado e direcionado a uma canaleta central única. O sistema contará com 

bombas e tanque de preparação de polímero.  

 O sistema de desidratação de lodo dos decantadores (SADL) , deverá ser construído sobre 

base em concreto e alvenaria para acomodação de bags de desidratação de lodo, contendo fundo em 

concreto, forração com brita, manta geotêxtil e tubulações necessárias para deságue e direcionamento 
da água percolada e coletada, incluindo o fornecimento e instalação de bombas de recalque, 

iluminação externa e demais necessidades elétricas para a operação do sistema. 

As áreas onde serão construídos os sistemas de retrolavagem e desidratação de lodo serão 

providas de rampas de acesso e pátio de secagem. 

O teor de sólidos atingido pelos bags ou bolsas desaguadoras varia em função do tempo de 
secagem, temperatura, umidade do ar, etc., mas em geral se considera 15%, logo após o deságue e 
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40% após secagem ao tempo. O usuário pode lançar mão de bolsas maiores com retirada do lodo via 

retroescavadeira ou similar após a secagem ou optar por sacos menores mais manejáveis, inclusive 

manualmente. 

 No processo de deságue com bags é feito primeiramente um adensamento com polímero, 
produto químico que aglomera o lodo, tornando possível a filtração. Nessa etapa de adensamento com 

polímero, o teor de sólidos passa de 2% para 8% e no deságue atinge 15% de sólidos. Isto significa, 

em termos de volume, ter a capacidade de reduzir de 1,0 m³ de lodo bruto, para 0,25 m³ na primeira 

etapa de adensamento e no deságue para 0,13 m³.  

O desaguador de lodo a ser usado para tratamento pode ter como origem o lodo dos 
decantadores primários e secundários; lodos produzidos durante e após reatores; lodos digeridos com 

20 a 40 dias de aeração; lodos sépticos com 4 a 10 dias de aeração e lodos químicos tipo galvânicos 

e de tratamentos físico-químicos. 

 

 

Figura 3 - Deságue de lodo em bag geotêxtil sobre leito de secagem 

A carga superficial em sólidos totais (ST) aplicada ao bag varia em torno de 7 kg ST/m², do 
qual se espera um escoamento médio de 70% do volume de água em 40 horas e uma torta com teor 

médio de 15% de ST. Taxas de aplicação superficial de 10 kg ST/m² fazem o lodo atingir um teor de 

sólidos de 15 a 20% em 3 – 4 dias. 

A remoção dos bags pode ser feita em sacos pequenos de 0,5 x 0,5 m, por exemplo, que 

podem carregar até 50 kg de lodo e dispostos em caixas plásticas para completar a drenagem em 

pouco espaço. 

 

Figura 4 - Esquematização da operação manual de bolsas desaguadoras 

 

A secagem é feita após enchimento ou drenagem das bolsas e são deixados na unidade de 
desidratação por 12 – 24 horas ficando com um conteúdo sólido entre 12 – 20% dependendo do tipo 

de lodo; após este período são removidos com empilhadeiras ou manualmente. 
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Os sacos podem ser empilhados no ambiente externo e submetidos a uma maior secagem 

natural podendo resultar em conteúdo de sólidos superior a 50%. 

 

 

Figura 5 - Exemplos de processo de secagem de lodo em pequenas bolsas desaguadoras 

 

 

5. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

O sistema está em finalização de montagem, devendo atender as devidas exigências 
ambientais, sendo ela seguindo conforme outros modelos existentes em outras unidades com a ETA 

Tijucal (em Cuiabá). 

Esta alternativa de tratamento de lodo foi escolhida, sendo ela por ser uma ETA de pequeno 

porte, restrição da área e a reduzida geração de lodo gerado. 

Seriam possíveis outros tipos de alternativas de tratamento de lodo, como a utilização de 
centrífuga ou leito de secagem por exemplo, porém os mesmos são equipamentos de alto custo e 

complexidade, sendo assim, outras alternativas apresentadas tendem a ser inviável.  
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