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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo a elaboração de um manual de operação da estação de 

tratamento de esgotos do tipo lodos ativados que poderá ser utilizado na estação de tratamento 

de efluentes de esgoto São João-Navegantes. A construção de manuais para a operação de 

sistemas de tratamento de esgoto sanitário é de fundamental importância para garantir a 

eficiência na operação das estações de tratamento, resultando em um efluente dentro dos 

padrões exigidos pelos órgãos ambientais. Estão contidos neste trabalho: uma revisão 

bibliográfica contendo informações relevantes à uma estação de tratamento de esgoto, seguida 

de uma compilação das informações existentes sobre a operação de ETE; o manual de operação 

da ETE em questão; e, conclusões e recomendações. Foi possível elaborar um manual didático 

contendo a descrição detalhada do sistema de tratamento da ETE além de um passo a passo de 

como realizar as atividades operacionais diárias. 
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Navegantes. 
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1 Introdução 

As ações de saneamento são consideradas preventivas para a saúde quando garantem a 

qualidade do abastecimento da água, a coleta, o tratamento e a disposição adequada de dejetos 

humanos e resíduos sólidos. A coleta e o tratamento de esgoto inadequado, além de promover 

a contaminação dos corpos hídricos, podem contribuir para a proliferação de diversas doenças 

parasitárias e infecciosas. 

O Brasil possui índice de coleta urbana de esgoto de 54,9% e índice de tratamento referido à 

água consumida, de somente 40,8% segundo dados divulgados pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS, referente ao ano de 2014. O estado do Rio Grande do 

Sul apresenta números ainda piores, segundo a mesma fonte, o índice de coleta é de 28,7% e o 

tratamento dos esgotos chega a 15,5% comparado ao volume de água consumida (SNIS, 2014). 

Em Porto Alegre, a prestação dos serviços de esgotamento sanitário é de responsabilidade do 

Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE). Conforme o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (DMAE, 2015), Porto Alegre possui dez sistemas de esgotamento sanitário 

(SESs). São eles: SES Rubem Berta, SES Sarandi, SES Navegantes, SES Ponta da Cadeia, SES 

Cavalhada, SES Zona Sul, SES Salso, SES Belém Novo, SES Lami e SES Ilhas. Destes, os 

nove primeiros, possuem tratamento do esgoto através de estações de tratamento (ETEs) com 

processos diversificados, enquanto o SES Ilhas possui soluções individuais de tratamento. Além 

disso, os SES Ponta da Cadeia, Cavalhada e Salso compartilham a mesma estação de 

tratamento. 

Para que as ETEs possam manter a sua eficiência, é preciso, além de um projeto adequado às 

características do município, a adoção de critérios técnicos no momento da implantação, bem 

como manutenção dos equipamentos e rigoroso controle da operação, de modo a garantir o 

funcionamento do sistema dentro das condições licenciadas (SOUZA et al, 2015). A construção 

de manuais para a operação de sistemas de tratamento de esgoto sanitário é de fundamental 

importância para garantir a eficiência na operação das ETEs. Os guias, conforme ReCESA 

(2008), devem ter uma identidade visual e uma abordagem pedagógica que visa estabelecer um 

diálogo e a troca de conhecimentos entre os profissionais em treinamento e os instrutores. 
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Sendo assim, este trabalho tem como objetivo a compilação de um manual de operação da 

estação de tratamento de esgotos do tipo lodos ativados. A ETE que será utilizada como modelo 

para o trabalho será a São João-Navegantes, operada pelo Departamento Municipal de Água e 

Esgoto (DMAE) de Porto Alegre. 

Este trabalho apresentará uma revisão bibliográfica contendo informações relevantes à uma 

estação de tratamento de esgoto nos capítulos 3 e 4, seguida de uma compilação das 

informações existentes sobre a operação de ETE. O capítulo 6 apresentará a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento desta monografia. Enquanto os capítulos finais apresentarão 

os resultados esperados seguido por conclusões e recomendações. 
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2 Diretrizes da Pesquisa 

Os seguintes itens apresentam as diretrizes que irão limitar o método de pesquisa proposto. 

2.1 QUESTÃO DA PESQUISA 

Como questão de pesquisa temos: analisando a operação diária de uma estação de tratamento 

de esgotos do tipo lodo ativado com fluxo contínuo, como elaborar um manual para otimizar as 

atividades realizadas? 

2.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Os objetivos do trabalho estão classificados em principal e secundário e são apresentados a 

seguir: 

2.2.1 Objetivo principal 

Elaboração de um manual de operação da estação de tratamento de esgotos do tipo lodos 

ativados que poderá ser utilizado na Estação de tratamento de efluentes de esgoto São João-

Navegantes. 

2.2.2 Objetivos secundários 

Os objetivos secundários deste trabalho são: 

a) análise da eficiência da operação realizada atualmente na estação de tratamento 

de esgotos, e; 

b) sugestões de melhorias na operação 
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2.3 PRESSUPOSTOS 

O trabalho tem por pressupostos: 

a) serem válidas as equações empíricas retiradas da revisão bibliográfica, e; 

b) que a estação de tratamento de esgoto avaliada no estudo de caso foi projetada 

seguindo as normas da ABNT e tem condições de atingir os padrões de emissão de 

efluentes necessária. 

 

2.4 DELIMITAÇÕES 

O manual elaborado neste trabalho servirá apenas para esgotos domésticos e para a 

configuração de ETE especificada no estudo de caso. Estações de tratamento apresentam 

diferentes plantas de construção que dependerão de diversos fatores, dentre eles, da vazão. 

Sendo assim, a vazão de entrada da estação também será um fator delimitante.  

2.5 LIMITAÇÕES  

As principais limitações deste trabalho são a validade, confiabilidade e disponibilidade dos 

dados e informações coletadas. 

2.6 DELINEAMENTO 

O trabalho foi realizado através das etapas apresentadas a seguir, as quais estão representadas 

na Figura 1: 

a) Estudo dos conceitos gerais do tratamento de esgoto: conceituação da geração e 

parametrização do efluente doméstico; 

b) Estudo dos métodos de tratamento de esgoto: explicação dos processos de tratamento 

com ênfase ao processo de lodos ativados; 

c) Estudo de manuais de operação existentes: análise de conteúdo e recomendações; 

d) Estudo de caso: ETE São João Navegantes; 
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e) Coleta e análise de informações; 

f) Elaboração do manual para a ETE São João-Navegantes; 

g) Conclusões e recomendações 

As três primeiras etapas consistem na revisão bibliográfica, onde o estudo de tópicos relevantes 

para elaboração do manual foi realizado. Iniciou-se com o estudo dos conceitos gerais do 

tratamento de esgoto, onde se conceituaram as principais características do efluente além da 

estimativa de vazão e suas variações. Em seguida, estudaram-se os métodos de tratamento de 

esgoto com os diferentes níveis de tratamento. Neste tópico, deu-se ênfase ao processo de lodos 

ativados com fluxo contínuo, visto que a estação a ser estudada no estudo de caso apresenta 

este tipo de processo. Concluindo a revisão bibliográfica, fez-se estudo de alguns manuais já 

existentes com análise de conteúdo e compilação de recomendações. 

Figura 1 - Fluxograma das etapas de trabalho 

 

(Fonte: Elaborada pela autora) 
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Após a revisão bibliográfica, estudou-se a ETE onde será elaborado o manual. A ETE São João 

Navegantes já apresentava um documento detalhando alguns de seus procedimentos 

operacionais, porém, não muito didático. Sendo assim, utilizando o documento existente e 

acompanhando a operação diária da ETE, será possível realizar a análise do procedimento 

operacional relatando os principais problemas.  

A análise e o acompanhamento da eficiência do processo “in loco” originarão os resultados 

deste trabalho que consistirão em um manual operacional didático com a identificação dos 

pontos críticos do tratamento e possíveis sugestões para a melhoria da operação.  
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3 Geração e caracterização do efluente doméstico 

3.1 CARACTERÍSTICAS DO ESGOTO 

Conforme Jordão e Pessoa (1995), o conceito de esgoto costumava ser utilizado para definir 

tanto a tubulação condutora das águas servidas de uma comunidade, como também o próprio 

líquido que flui por estas canalizações. Hoje em dia, utiliza-se o conceito para caracterizar os 

despejos provenientes de diversas modalidades do uso e da origem das águas. Devido a algumas 

aversões pelo termo “esgoto”, alguns autores têm utilizado “águas residuárias”, originário da 

tradução do inglês, wastewater. Neste trabalho, serão utilizados ambos os termos definidos. 

Os esgotos podem ser divididos em sanitários, constituídos principalmente de despejos 

domésticos, e industriais. Os esgotos domésticos ou domiciliares provêm de residências, 

edifícios comerciais, instituições ou quaisquer edificações que contenham instalações de 

banheiros, lavanderias, cozinhas, ou qualquer dispositivo de utilização da água para fins 

domésticos (JORDÃO; PESSOA, 1995). Os esgotos industriais são extremamente diversos e 

não serão considerados nesta monografia. 

Contudo, a NBR 9648 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÈCNICAS, 1986, p. 1) 

diferencia os esgotos sanitários dos domésticos. O esgoto sanitário é considerado o despejo 

líquido constituído de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição 

pluvial parasitária, enquanto o esgoto doméstico é o despejo líquido resultante do uso da água 

para higiene e necessidades fisiológicas humanas. Para evitar incongruências, consideraremos 

as definições da NBR 9648. 

As características dos esgotos variam quantitativa e qualitativamente com a sua utilização, 

porém, conforme Jordão e Pessoa (1995), a característica mais importante é a vazão, visto que 

esta, “condiciona o número e as dimensões das unidades de tratamento e suas canalizações de 

interligação, em harmonia com os parâmetros de projeto adotados de acordo com o 

comportamento físico-químico e biológico dos processos de tratamento”. A vazão de esgoto 

também está relacionada à estimativa de massa de poluentes presentes no esgoto. 
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Na Figura 2, encontram-se valores de contribuição per capita e de concentração das 

características do esgoto doméstico que serão explicadas nos próximos itens desta 

monografia. 

Figura 2 - Características físicas e químicas dos esgotos domésticos. 

 

(Fonte: VON SPERLING, 1995) 

3.1.1 Características Físicas 

Jordão e Pessoa (1995) admitem que as características físicas do esgoto podem ser interpretadas 

a partir das grandezas correspondentes às seguintes determinações: 

3.1.1.1 Matéria Sólida 

O teor de matéria sólida é considerado a característica física mais importante para o 

dimensionamento e controle de operação das unidades de tratamento de esgoto. Ainda que 
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represente apenas cerca de 0,08%, é uma fonte de uma série de operações unitárias de 

tratamento (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

A matéria sólida, conforme von Sperling (1995), pode ser classificada de acordo com o seu 

tamanho e estado, as suas características químicas e a sua sedimentabilidade. A Figura 3 

apresenta as diferentes classificações nas quais a matéria sólida é classificada e suas respectivas 

percentagens. 

Figura 3- Composição dos sólidos no esgoto 

 

(Fonte: Adaptado de JORDÃO; PESSOA, 1995) 

3.1.1.1.1 Classificação por tamanho 

Nesta classificação, pode-se subdividir a matéria sólida em sólidos dissolvidos e sólidos em 

suspensão. As partículas de menores dimensões, que são capazes de passar por um papel filtro 

de tamanho especificado, correspondem aos sólidos dissolvidos. Enquanto as partículas que são 

retidas pelo filtro, são consideradas sólidos em suspensão. Imhoff (1966) indica que a 

determinação mais importante é a dos sólidos suspensos, pois estes vão formar o lodo. 

3.1.1.1.2 Classificação pelas características químicas 

Ao se submeter a matéria sólida a altas temperaturas que, segundo von Sperling (1995) são de 

550°C, a fração orgânica é volatilizada, ou seja, oxidada, permanecendo, assim, apenas a 

matéria fixa (fração inerte). Os sólidos voláteis representam uma estimativa da matéria 

orgânica, enquanto que os sólidos fixos, não voláteis, representam a matéria inorgânica. 
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3.1.1.1.3 Classificação pela sedimentabilidade 

Os sólidos sedimentáveis são determinados utilizando um cone de Imhoff que possui 40 

centímetros de altura e um litro de capacidade. Os sólidos que sedimentam em um período de 

1 hora, são considerados os sólidos sedimentáveis e seu valor é expresso na unidade de mL/L. 

O volume dos sólidos sedimentáveis é importante pois permite determinar o índice volumétrico 

de lodo. 

3.1.1.2 Temperatura 

A temperatura dos esgotos, em geral, é um pouco superior à das águas utilizadas para o 

abastecimento. As temperaturas podem variar de 20 a 25 graus (JORDÃO; PESSOA, 1995), ou 

seja, acima da temperatura do ar, exceto no verão. 

A temperatura das águas residuárias, segundo Imhoff (1966), pode ter importância em certos 

casos, visto que o aumento da mesma precipita os processos de decomposição, sendo sua ação, 

neste caso, comparável à de uma carga poluidora nos primeiros trechos dos cursos de água 

receptores. Esta, conforme von Sperling (1995), influencia na atividade microbiana, na 

solubilidade dos gases e na viscosidade do líquido. 

3.1.1.3 Odor 

Proveniente dos gases formados no processo de decomposição da matéria orgânica. Os esgotos 

possuem odores característicos como, por exemplo, odor de mofo, razoavelmente suportável e 

típico de esgoto fresco. 

“Nas estações de tratamento o mau cheiro eventual pode ser encontrado não apenas no esgoto 

em si, [...] , mas principalmente em depósitos de material gradeado, de areia, e nas operações 

de transferência e manuseio do lodo” (JORDÃO; PESSOA, 1995). Sendo assim, é importante 

atentar as unidades de gradeamento e das caixas de areia e praticar um controle de odor ou 

lavagem de gases nas unidades da estação de tratamento. 

3.1.1.4 Cor e Turbidez 

A cor e a turbidez indicam de imediato e, aproximadamente, o estado de decomposição do 

esgoto. Como exemplo, a tonalidade acinzentada é típica de esgoto fresco, enquanto a cor preta 
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é relacionada a um esgoto velho e de decomposição parcial (JORDÃO; PESSOA, 1995). A 

turbidez não é utilizada como parâmetro para controle de operações de tratamento, mas pode 

ser medida para caracterizar a eficiência do tratamento secundário, visto que é causada devido 

à grande variedade de sólidos em suspensão. A maior turbidez é relacionada a esgotos mais 

frescos ou mais concentrados. 

3.1.2 Características Químicas 

As características químicas podem ser classificadas em dois grupos, conforme a origem dos 

esgotos (JORDÃO; PESSOA, 1995). São eles: 

• Matéria inorgânica. 

• Matéria orgânica, cerca de 70% dos sólidos no esgoto médio, definida como uma 

mistura heterogênea de diversos compostos orgânicos. Sua determinação pode ser 

realizada ou indiretamente, através, principalmente, da DBO5 e da DQO, ou 

diretamente, através do COT. 

Entre os diversos tipos de matéria orgânica é importante ressaltarmos as diferentes formas de 

nitrogênio. De acordo com Jordão e Pessoa (1995), tais formas podem ser utilizadas para 

conhecer a presença e estimar o grau de estabilização da matéria orgânica através da verificação 

da forma como estão presentes os compostos de nitrogênio na água residuárias. 

O ciclo do nitrogênio apresenta as várias formas na qual o nitrogênio se transforma. O processo 

inicia com o nitrogênio na forma de proteína e ureia (nitrogênio orgânico), presente no esgoto 

fresco, transforma-se em amônia, em nitrito, até atingir a forma de nitrato, produto final da 

oxidação da amônia. As bactérias são responsáveis pela oxidação biológica realizada no ciclo.  

O nitrogênio orgânico e a amônia correspondem ao Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK). A 

concentração com que o nitrogênio aparece sob as diversas formas indica a idade do esgoto ou 

sua estabilização em relação à demanda de oxigênio.  

Apesar de poder ser utilizado como indicativo da presença de matéria orgânica, os testes de 

nitrogênio foram substituídos pela determinação da DBO. Atualmente, os testes apenas indicam 

a disponibilidade de nitrogênio para manter a atividade biológica nos processos de tratamento 
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e para indicar a carga de nutrientes lançados ou presentes no corpo d’água (JORDÃO; 

PESSOA, 1995). 

3.1.2.1 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

Utilizada para se medir a quantidade de matéria orgânica presente, ou seja, a caracterização de 

águas residuárias brutas ou tratadas e da qualidade dos corpos de água. Esta determinação, 

padronizada pelo “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, mede a 

quantidade de oxigênio necessária para estabilizar biologicamente a matéria orgânica presente 

em uma amostra, após um tempo dado e uma temperatura padrão. Considera-se a DBO 

importante para se conhecer o grau de poluição de uma água residuária, para se dimensionar 

uma ETE e medir a sua eficiência. De acordo com PENHA,et al (2015) a DBO é proporcional 

ao tempo, ou seja, quanto maior o tempo, mais matéria orgânica biodegradável é decomposta 

pela atividade aeróbica das bactérias. Também, conforme PENHA,et al (2015), quanto maior o 

grau de poluição orgânica, maior a DBO do curso d’água. 

A DBO5 de esgotos domésticos, conforme Jordão e Pessoa (1995), usualmente varia de 100 a 

300 mg/L. Fair e Geyer determinaram que a carga orgânica dos esgotos pode ser estimada em 

54 g de DBO/ hab.dia. Os padrões de emissão de efluentes após o tratamento são definidos, 

para o Rio Grande do Sul, a partir Resolução do CONSEMA N º 355 do ano de 2017. 

3.1.2.1 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A DQO corresponde à quantidade de oxigênio consumida sem o auxílio de organismos vivos. 

Assim como a DBO, esta determinação também é padronizada pelo “Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater”. 

Conforme Jordão e Pessoa (1995), as vantagens da DQO sobre a DBO são o menor tempo de 

resposta, cerca de duas horas, e o fato de englobar não somente a demanda de oxigênio satisfeita 

biologicamente, mas tudo o que é suscetível de demanda de oxigênio, em particular os sais 

minerais oxidáveis. 
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3.1.2.2 Carbono Orgânico Total (COT) 

O Carbono Orgânico Total é uma medida direta da matéria orgânica carbonácea, diferentemente 

da DBO e da DQO que são determinadas indiretamente, através da determinação do consumo 

de oxigênio dissolvido. COT é um teste instrumental e mede todo o carbono liberado na forma 

de gás carbônico. O gás carbônico é resultante de oxidação do carbono da matéria orgânica. 

3.1.3 Características Biológicas 

Os principais organismos encontrados no esgoto bruto são bactérias, fungos, protozoários, 

vírus, algas e grupos de plantas e animais (rios e esgotos). Dentre os organismos presentes, o 

mais importante para as unidades de tratamento são as bactérias que realizam a decomposição 

e a estabilização da matéria orgânica, porém, algumas bactérias são patogênicas, causando 

diversas doenças. 

As algas merecem uma atenção maior, mesmo não interferindo nas unidades tradicionais de 

tratamento de esgoto, são encontradas em grande número e diversidade nas lagoas de 

estabilização, onde desempenham um papel importante na oxidação aeróbia e redução 

fotossintética das lagoas. Conforme Jordão e Pessoa (1995), no tratamento de esgoto é 

importante ter um cuidado especial quando o corpo receptor é um lago ou uma lagoa. Os 

nutrientes presentes no efluente podem causar um enriquecimento dos mesmos no corpo 

receptor, desenvolvendo as algas. O processo de enriquecimento é denominado eutrofização. 

Um corpo receptor, conforme a NBR 9648 (1986), é considerado qualquer coleção de água 

natural ou solo que recebe o lançamento de esgoto em seu estágio final. 

A detecção de agentes patogênicos em uma amostra de água é extremamente difícil devido a 

proporção entre as concentrações dos agentes e a amostra, o que exige volumes muito grande 

de esgoto. Sendo assim, pode-se correlacionar a presença de alguns tipos de bactérias (grupo 

coliforme) à contaminação da água pela presença de fezes humanas ou de animais de sangue 

quente.  

Os principais indicadores de contaminação fecal utilizados são os coliformes totais (CT) e os 

coliformes fecais (CF). É importante lembrar que a presença de bactéria do tipo “Coli” 

(“Escherichia” e “Aerobacter”) não significa, necessariamente, que seja contribuição humana 

ou animal.  
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O grupo de coliformes totais constitui-se em um grande grupo de bactérias que têm sido isoladas 

de amostras de águas e solos poluídos e não poluídos (VON SPERLING, 1995), porém, não 

existe uma relação quantificável entre coliformes totais e microrganismos patogênicos. 

Os coliformes fecais são um grupo de bactérias indicadoras de organismos originários do trato 

intestinal. Entre os diversos tipos de bactérias que fazem parte deste grupo, destaca-se a 

Escherichia coli. 

Testes específicos para Coliformes Totais e para Coliformes Fecais tem sua medida dada em 

número mais provável de coliformes (NPM/100mL). O esgoto bruto pode apresentar valores 

aproximados de CT e CF de 109 a 1010 NPM/100mL e de 108 a 109 NPM/100mL, 

respectivamente. 

3.1 ESTIMATIVA DE VAZÃO E SUA VARIAÇÃO 

A quantidade de esgotos domésticos está condicionada a disponibilidade de água. A vazão de 

água, consequentemente, depende da população e do consumo médio por habitante. Segundo 

von Sperling (1995), para projetos de ETE são necessários, além da vazão média de esgotos, 

valores de vazões mínimas e máximas devido aos processos e por razões hidráulicas. 

A água para uso doméstico corresponde a sua utilização residencial, tanto na área interna quanto 

na área externa da habitação. O consumo de água em uma habitação depende de diversos fatores 

e, conforme Tsutiya (2006), pode ser agrupado em seis classes, apresentadas a seguir: 

 - Condições físicas: temperatura do ar, intensidade e frequência de precipitação da 

chuva, etc; 

 - Renda familiar 

 - Características da habitação: área do terreno, área construída do imóvel, número 

de habitantes, etc; 

 - Características do abastecimento de água: pressão na rede, qualidade da água; 

 - Forma de gerenciamento do sistema de abastecimento: micromedição, tarifas, etc; 

 - Características culturais da comunidade. 

 

A vazão média de esgotos é considerada variável, visto que nem toda a vazão consumida de 

água retorna a rede coletora. Como exemplo, pode-se citar a água que infiltra no solo na 

molhagem de pátios e a água que se encaminha para o pluvial, na existência de rede separadora 
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absoluta1. Sendo assim, deve-se considerar um coeficiente de retorno e coeficientes de variação 

de vazão. 

O coeficiente de retorno (R) é a fração de água que adentra a rede coletora, isto é, a relação 

média entre o volume de esgoto produzido e a água efetivamente consumida. O consumo 

efetivo é aquele registrado na micromedição da rede de distribuição de água, descartando-se, 

portanto, as perdas do sistema de abastecimento. Caso não haja a micromedição, recomenda-se 

a utilização dos valores da Figura 4. O coeficiente de retorno tem seu valor estabelecido em 0,8, 

ou seja, cerca de 80% da vazão de água consumida, será encaminhada à rede coletora.  

Figura 4 - Consumo de água típico de alguns estabelecimentos 

 

(Fonte: VON SPERLING, 1995) 

Os coeficientes de variação da vazão de esgoto independem do consumo de água e foram 

estabelecidos a partir de um hidrograma típico de vazão afluente à ETE ao longo de um dia 

(Figura 5). Neste hidrograma puderam-se observar dois picos de vazão, um no início da manhã 

e outro no início da tarde. Havendo a existência de rede de esgoto, Jordão e Pessoa (1995) 

recomendam a medição das vazões ao longo do dia, caso contrário, se recomenda os valores 

pré-estabelecidos da Tabela 1.  

                                                           
1
 Definição (NBR 9648): Conjunto de condutos, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, 

condicionar e encaminhar somente esgoto sanitário a uma disposição final conveniente, de modo contínuo e 

higienicamente seguro. 
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Figura 5 - Hidrograma típico de distribuição das vazões ao longo do dia. 

 

(Fonte: JORDÃO; PESSOA, 1995) 

Tabela 1 - Coeficientes de variação de vazão 

Símbolo Valor Nomenclatura 

k1 1,2 Coeficiente do dia de maior consumo 

k2 1,5 Coeficiente da hora de maior consumo 

k3 0,5 Coeficiente da hora de menor consumo 

(Fonte: Adaptado de NBR 7229) 

Conforme Jordão e Pessoa (1995) é importante ter uma avaliação confiável da vazão máxima, 

uma vez que esta influi diretamente no dimensionamento das unidades da fase líquida do 

tratamento preliminar e primário, ou seja, gradeamento, desarenação e decantação primária. 

Para o dimensionamento destas unidades, as dimensões devem ser calculadas em função da 

vazão máxima do dia de maior contribuição. 

Sendo assim, as vazões máximas e mínimas de esgoto podem ser dadas a partir das equações 

que seguem. 

𝑄𝑑𝑚á𝑥
= 𝑘1𝑘2𝑄𝑑𝑚é𝑑

 (Equação 1) 
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𝑄𝑑𝑚𝑖𝑛
=  𝑘3𝑄𝑑𝑚é𝑑

 (Equação 2) 

Onde 𝑄𝑑𝑚é𝑑
, em L/s, é a variação média de esgotos e pode ser calculada conforme a seguinte 

equação: 

𝑄𝑑𝑚𝑒𝑑
=  

𝑃𝑞𝑅

86400
 (Equação 3) 

Considerando: 

P, a população a ser abrangida pela ETE; 

q, o consumo per capita de água (L/hab.dia), e; 

R, o coeficiente de retorno. 

 

A exigência mínima necessária para atender uma comunidade e suas atividades normais 

também pode ser caracterizada por algumas quantidades produzidas apresentadas na Tabela 2. 

É importante salientar que as vazões da tabela não consideram as variações de vazão afluente à 

ETE. 

Tabela 2 – Produção de esgotos por atividade e usuário 

Atividade/usuário Unidade Produção (L/dia) 

Residência (urbana) Pessoa 150 

Residência (popular ou rural) Pessoa 120 

Apartamento Pessoa 200 

Escola – externato Pessoa 50 

Hospital Leito 250 

Restaurante ou similar Refeição 25 

(Fonte: Adaptado de NBR 7229, 1982) 
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4 Métodos de tratamento de efluentes domésticos 

Segundo Metcalf & Eddy Inc. (2003), os métodos de tratamento podem ser divididos em 

operações unitárias, onde há a aplicação predominante de forças físicas, e em processos 

unitários, onde a remoção dos contaminantes é através de reações químicas e biológicas. As 

operações e processos unitários são agrupados para fornecer diversos níveis de tratamento 

conhecidos como: preliminar, primário, primário avançado, secundário (com ou sem remoção 

de nutrientes) e avançado (ou terciário). No Quadro 1 podemos observar os níveis de tratamento 

do esgoto e suas descrições. 

Quadro 1 - Níveis de tratamento do esgoto 

Nível de Tratamento Descrição 

Preliminar Remoção de constituintes dos esgotos como galhos, objetos flutuantes, areia e 

gordura que possam causar dificuldades operacionais ou de conservação nos 

processos ou operações unitárias de tratamento. 

Primário Remoção de uma porção dos sólidos suspensos e da matéria orgânica. 

Primário avançado Remoção avançada da porção de sólidos suspensos e matéria orgânica. Tipicamente 

realizada por aditivos químicos ou filtração. 

Secundário Remoção da matéria orgânica biodegradável (suspensa ou em solução) e de sólidos 

suspensos. A desinfecção também pode ser, em geral, incluída. 

Secundário com 

remoção de 

nutrientes 

Remoção da matéria orgânica biodegradável, de sólidos suspensos e de nutrientes 

(nitrogênio, fósforo ou ambos) 

Terciário Remoção dos sólidos suspensos residuais, normalmente através de filtração granular 

média ou do tipo “microscreens”. A desinfecção também pode ser, em geral, incluída. 

A remoção de nutrientes é frequentemente inclusa nesta definição. 

Avançado Remoção dos sólidos suspensos e dissolvidos remanescentes de tratamentos 

biológicos naturais quando necessário para utilização de água reutilizada. 

(Fonte: Adaptado de METCALF & EDDY INC., 2003) 

Dependendo do método de tratamento a ser utilizado, conforme von Sperling (1995), vários, 

mecanismos podem atuar separados ou simultaneamente. Os principais mecanismos de 

remoção de poluentes estão apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2 - Principais mecanismos de remoção de poluentes. 

Poluentes Dimensões Principais mecanismos de remoção 

Sólidos 

Sólidos Grosseiros 

(> ≈1cm) 
Gradeamento 

Retenção de sólidos com dimensões superiores 

ao espaçamento entre as barras. 

Sólidos em 

Suspensão (> 

≈1μm) 

Sedimentação 
Separação de partículas com densidade superior 

à do esgoto. 

Sólidos 

Dissolvidos (< 

≈1μm) 

Adsorção 
Retenção da superfície de aglomerados de 

bactérias, ou biomassa. 

Matéria 

Orgânica 

DBO em 

suspenção (> 

≈1μm) 

Sedimentação 
Separação de partículas com densidade superior 

à do esgoto. 

Adsorção 
Retenção da superfície de aglomerados de 

bactérias, ou biomassa. 

Hidrólise 

Conversão da DBO suspensa em DBO solúvel, 

por meio de enzimas, possibilitando a sua 

estabilização. 

Estabilização 

Utilização de bactérias como alimento, com 

conversão a gases, água e outros componentes 

inertes. 

DBO solúvel           

(< ≈1μm) 

Adsorção 
Retenção da superfície de aglomerados de 

bactérias, ou biomassa. 

Estabilização 

Utilização de bactérias como alimento, com 

conversão a gases, água e outros componentes 

inertes. 

Patogênicos  

Radiação 

ultravioleta 
Radiação do sol ou artificial. 

Condições 

ambientais adversas 

Temperatura, pH, falta de alimento, competição 

com outras espécies 

Desinfecção 
Adição de algum agente desinfetante, como o 

cloro. 

(Fonte: VON SPERLING, 1995; p. 171) 

Contudo, os níveis de tratamento de esgoto, definidos por von Sperling (1995), são divididos 

apenas em preliminar, primário, secundário e terciário. Onde, no Quadro 3, podemos observar 

uma simplificação da classificação de Metcalf & Eddy Inc. (2003), mais adaptada à realidade 

brasileira. 
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Quadro 3 - Níveis de tratamento 

Nível de Tratamento Descrição Tipo de remoção 

Preliminar 

Remoção de constituintes dos esgotos como galhos, 

objetos flutuantes, areia e gordura que possam causar 

dificuldades operacionais ou de conservação nos processos 

ou operações unitárias de tratamento. 
Mecanismos físicos 

Primário 
Remoção dos sólidos sedimentáveis e parte da matéria 

orgânica 

Secundário 
Remoção da matéria orgânica e eventualmente nutriente 

(nitrogênio e fósforo) 
Mecanismos biológicos 

Terciário 

Remoção de poluentes específicos (usualmente tóxicos ou 

compostos não biodegradáveis) ou ainda a remoção 

complementar de poluentes não suficientemente 

removidos. Raramente usados no Brasil. 

- 

(Fonte: Adaptado de VON SPERLING, 1995) 

Nesta divisão, as instalações de tratamento são classificadas conforme o grau de redução dos 

sólidos em suspensão e da DBO proveniente da eficiência de uma ou mais unidades de 

tratamento, sendo assim, em concordância com Jordão e Pessoa (1995), podemos classificar os 

métodos de tratamento em função da eficiência das unidades. Os processos de tratamento do 

lodo também são considerados por Jordão e Pessoa (1995) como parte do tratamento dos 

esgotos, visto que são provenientes das unidades de tratamento da fase líquida. Os Itens a seguir, 

seguem esta classificação. 

4.1 TRATAMENTO PRELIMINAR 

O tratamento preliminar é destinado para a remoção de sólidos grosseiros e a areia, 

principalmente. Além das unidades de remoção, inclui-se, também, um medidor de vazão. 

Normalmente, o dispositivo para medição é constituído por uma calha de dimensões 

padronizadas, por exemplo, uma calha Parshall, que através de uma curva-chave estabelece 

uma correlação entre a vazão e a cota do efluente. 

Para a remoção dos sólidos grosseiros, usualmente, são utilizadas grades de barras, porém, 

podem ser utilizados peneiras rotativas ou trituradores. A remoção dos sólidos grosseiros tem 

como finalidade a proteção dos dispositivos de transporte (bombas e tubulações) e de 
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tratamento dos esgotos no interior da ETE, bem como a remoção parcial da carga poluidora. 

No gradeamento, o material com dimensões maiores que o espaçamento entre as barras fica 

retido. As grades podem possuir sistemas de limpeza manual ou automatizada. 

A remoção de areia, ou desarenação, tem por finalidade evitar a abrasão, eliminar ou reduzir a 

possibilidade de obstrução nos equipamentos e tubulações e facilitar o manuseio e transporte 

das fases líquidas e sólidas ao longo dos componentes da ETE, principalmente a transferência 

de lodo em suas diversas fases (VON SPERLING, 1995). A unidade de remoção é a caixa de 

areia e sua base de funcionamento é a propriedade da areia de rápida sedimentação quando 

contida em uma massa líquida. A areia, por possuir maiores dimensões e densidade, sedimenta, 

enquanto a matéria orgânica, com velocidade de sedimentação mais lenta, permanece em 

suspensão, seguindo a jusante do tratamento. 

4.2 TRATAMENTO PRIMÁRIO 

O tratamento primário, conforme von Sperling (1995), é destinado a remoção de sólidos 

suspensos sedimentáveis, composto em grande parte pela matéria orgânica em suspensão, e 

sólidos flutuantes, por conseguinte, é responsável pela depuração parcial do esgoto. Sendo 

assim, podem-se utilizar processos de sedimentação que implica na redução da carga de DBO 

dirigida ao tratamento secundário, onde a sua remoção, de acordo com von Sperling (1995), é 

mais custosa. 

Jordão e Pessoa (1995) classificam o fenômeno de sedimentação como uma “operação unitária 

pela qual a capacidade de carreamento e de erosão da água é diminuída, até que as partículas 

em suspensão decantem pela ação da gravidade e não possam mais ser levantadas pela ação 

erosiva”. Jordão e Pessoa (1995) também classificam o processo de tratamento primário em três 

tipos:  

• Sedimentação discreta: as partículas não formam flocos, são individuais, logo, mantém 

inalterada sua forma, volume e peso durante o processo. 

• Sedimentação floculenta: as partículas se unem formando flocos, porém em pequena 

concentração. Devido ao processo de floculação, formam partículas de maiores 

dimensões e a velocidade de sedimentação aumenta com o tempo. 
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• Sedimentação em massa: as partículas são coesivas, em suspensão em alta concentração 

e sedimentam como uma massa única, formando uma superfície de separação entre a 

parte líquida e o material em sedimentação. 

O tratamento primário ocorre em tanques de decantação que podem ser de formato circular ou 

retangular. Nestes ocorre uma sedimentação floculenta onde a velocidade de sedimentação 

tende a aumentar conforme as partículas aumentam de tamanho e peso. A massa de sólido 

sedimentada nos tanques é denominada por von Sperling (1995) de lodo primário bruto e em 

estações de tratamento ela é retirada através de uma tubulação única em pequenos tanques ou 

através de raspadores mecânicos em tanques de grande porte. 

Os decantadores primários tem a capacidade de remoção de sólidos suspensos na ordem de 40 

a 60% e de DBO de 25 a 35%. Valores inferiores a esta faixa podem indicar má operação, 

sobrecarga da instalação ou septicidade do esgoto afluente (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

4.3 TRATAMENTO SECUNDÁRIO 

O tratamento secundário tem como principal objetivo, definido por von Sperling (1995), ser 

responsável pela remoção da matéria orgânica. A matéria orgânica, presente nesta etapa do 

tratamento, pode estar presente na forma dissolvida ou em suspensão. Os processos de 

tratamento nesta etapa foram elaborados de forma a acelerar os mecanismos naturais que 

ocorrem nos corpos receptores.  

O que difere o tratamento secundário das etapas anteriores é a forma na qual são realizados os 

mecanismos de remoção de poluentes. Enquanto nos tratamentos preliminar e primário são 

utilizados mecanismos predominantemente físicos, no tratamento secundário, se introduz uma 

etapa biológica que, de acordo com von Sperling (1995), remove a matéria orgânica através de 

reações bioquímicas, realizadas por microrganismos. 

Dentro das diversas formas de tratamento secundário serão ressaltados os processos de lodos 

ativados, foco deste trabalho, entre outros. 
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4.3.1 Lodos Ativados 

Os itens a seguir apresentam critérios e expressões utilizadas no dimensionamento de reatores 

de lodos ativados visando à remoção de matéria orgânica, além de um breve histórico do 

sistema. Destaque especial foi dado ao tipo de reator de fluxo contínuo, base do estudo do 

presente trabalho. 

4.3.1.1 Breve Histórico 

Os antecedentes do processo de lodos ativados datam do início da década de 1880 para o 

trabalho do Doutor Angus Smith, que investigou a aeração do esgoto em tanques e a aceleração 

da oxidação da matéria orgânica. O estudo da aeração dos esgotos foi estudado 

subsequentemente por diversos investigadores e, em 1910, Black e Phelps relataram que 

forçando o ar a entrar no esgoto, se era capaz de reduzir consideravelmente a putrescibilidade 

(Metcalf & Eddy Inc., 2003). 

Na busca de sistemas mais eficientes, em 1914, Lockett e Ardern descobriram o sistema de 

lodos ativados. O sistema onde, através da aeração dos esgotos, há a formação de flocos 

macroscópicos de microrganismos que podem ser separados da fase líquida através do processo 

de decantação simples. Estes flocos macroscópicos são definidos por Van Haandel e Marais 

(1999) como o lodo biológico. 

Ardern e Lockett contribuíram para o desenvolvimento do sistema de lodos ativados através da 

descoberta de que a adição deste lodo biológico a outra batelada de água residuária resultava 

numa aceleração do processo de remoção da matéria orgânica e um crescimento adicional do 

lodo. Sendo assim, o lodo que era chamado de biológico, agora é chamado de ativado, devido 

a sua capacidade de acelerar o processo de remoção da matéria orgânica. 

O primeiro grande avanço do desenvolvimento do sistema de lodo ativado foi a transformação 

do regime em bateladas em um regime contínuo através da adição de um decantador de lodo ao 

reator biológico (VAN HAANDEL; MARAIS, 1999). 
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4.3.1.2 Definição do processo 

A Figura 6 apresenta um esquema básico do sistema de lodo ativado com fluxo contínuo, ou 

seja, o reator biológico opera com toda sua capacidade tomada por uma mistura de esgoto (fase 

líquida) e lodo ativado (fase sólida), onde os microrganismos responsáveis pelo tratamento são 

mantidos em suspensão e aerados. Esta mistura é denominada por Van Haandel e Marais (1999) 

de licor misto. No licor misto, os flocos de lodo são mantidos em suspenção pelo sistema de 

aeração, que também oferece oxigênio suficiente para a bio-oxidação da matéria orgânica. 

Figura 6- Representação esquemática do princípio de funcionamento do sistema de 

lodo ativado 

 

(Fonte: Adaptado de VAN HAANDEL e MARAIS, 1999) 

A entrada contínua de esgoto no reator causa a descarga de licor misto no decantador 

secundário. No decantador secundário (decantador de lodo), o lodo consegue ser separado da 

parte líquida devido sua propriedade flocular. Tal propriedade possibilita que o floco formado, 

com maiores dimensões, deposite-se com mais facilidade. Consequentemente, o efluente é 

descartado e o lodo é recirculado para o reator biológico (retorno de lodo). 

O decantador primário, esquematizado na Figura 6, muitas vezes não é usado para tratamento 

de águas residuais de comunidades de menor porte, pois, mais ênfase é colocada em métodos 

de tratamento mais simples com menos intensidade de operações. O tratamento primário é 

suprimido frequentemente em áreas do mundo que possuem climas quentes onde os problemas 

de odor de tanques primários e lodo primário podem ser significativos (Metcalf & Eddy Inc., 

2003). 
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Conforme Van Haandel e Marais (1999), na prática, a concentração de lodo não pode exceder 

um valor máximo, já que esta concentração garante o funcionamento adequado do decantador 

de lodo como separador de fases. Portanto, no esquema da Figura 6, pode-se notar a existência 

de um descarregador proposital de lodo. A descarga, definida como o crescimento de lodo, por 

Van Haandel e Marais (1999), só foi reconhecida nos anos 50, quando o primeiro modelo para 

descrever quantitativamente o comportamento do sistema e o conceito de idade do lodo foram 

criados. O lodo descarregado é chamado de descarte de lodo. 

A idade do lodo é a variável operacional mais importante e é definida pela razão entre a massa 

de lodo presente no sistema e a taxa de descarga do lodo em excesso. Em outras palavras, é 

considerado o tempo médio de permanência do lodo no sistema de lodo ativado. De acordo com 

von Sperling (1995), a idade do lodo se encontra na ordem de 4 a 10 dias no lodo ativado 

convencional. 

4.3.2 Outros tipos de tratamento 

Visto que o tipo de tratamento secundário nesta monografia é o sistema lodos ativados, os 

Quadros de Quadro 4 a Quadro 8 apresentarão apenas uma descrição sucinta dos outros tipos 

de tratamento: lagoa de estabilização, sistemas aeróbios com biofilmes, sistemas anaeróbios e 

disposição no solo, respectivamente. 

Quadro 4 - Descrição sucinta dos tipos de lagoa de estabilização: facultativa e 

anaeróbica + facultativa. 

Tipo Descrição 

Lagoa Facultativa 

A DBO solúvel e finamente particulada é estabilizada aerobiamente por bactérias 

dispersas no meio líquido, ao passo que a DBO suspensa tende a sedimentar, sendo 

estabilizada anaerobiamente2 por bactérias no fundo da lagoa. O oxigênio requerido 

pelas bactérias aeróbias3 é fornecido pelas algas, através de fotossíntese. 

Lagoa Anaeróbica 

+ lagoa facultativa 

A DBO é em torno de 50% estabilizada na lagoa anaeróbia (mais profunda e com 

menor volume), enquanto a DBO remanescente é removida na lagoa facultativa. O 

sistema ocupa uma área inferior ao de uma lagoa facultativa. 

(Fonte: Adaptado de VON SPERLING, 1995) 

                                                           
2 Sem a presença de oxigênio. 
3 Necessitam da presença de oxigênio para sobrevivência. 
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Quadro 5–Descrição sucinta dos tipos de lagoa de estabilização: aerada facultativa e 

aerada de mistura completa + lagoa de decantação. 

Tipo Descrição 

Lagoa Aerada 

Facultativa 

Os mecanismos de remoção da DBO são similares aos de uma lagoa facultativa. No 

entanto, o oxigênio é fornecido por aeradores mecânicos, ao invés de através da 

fotossíntese. Como a lagoa é também facultativa, uma grande parte dos sólidos do esgoto 

e da biomassa sedimenta, sendo decomposta anaerobiamente no fundo. 

Lagoa aerada de 

mistura completa 

+ lagoa de 

decantação 

A energia introduzida por unidade de volume da lagoa é elevada, o que faz com que os 

sólidos (principalmente a biomassa) permaneçam dispersos no meio líquido, ou em 

mistura completa. A decorrente maior concentração de bactérias no meio líquido 

aumenta a eficiência do sistema na remoção da DBO, o que permite que a lagoa tenha 

um volume inferior ao de uma lagoa aerada facultativa. No entanto, o efluente contem 

elevados teores de sólidos (bactérias), que necessitam ser removidos antes do 

lançamento no corpo receptor. A lagoa de decantação a jusante proporciona condições 

para essa remoção. O lodo da lagoa de decantação deve ser removido em períodos de 

poucos anos. 

(Fonte: Adaptado de VON SPERLING, 1995) 

Quadro 6 - Descrição sucinta dos tipos de sistemas aeróbios com biofilmes 

Tipo Descrição 

Filtro de baixa 

carga 

A DBO á estabilizada aerobiamente por bactérias que crescem aderidas a um suporte 

(comumente pedras). O esgoto é aplicado na superfície do tanque através de 

distribuidores rotativos. O líquido percola pelo tanque, saindo pelo fundo, ao passo que a 

matéria orgânica fica retida pelas bactérias. Os espaços livres são vazios, o que permite a 

circulação de ar. No sistema de baixa carga, há pouca disponibilidade de DBO para as 

bactérias, o que faz com que as mesmas sofram uma autodigestão, saindoestabilizadas do 

sistema. As placas de bactérias que se despregam das pedras são removidas no 

decantador secundário. O sistema necessita de decantação primária. 

Filtro de alta 

carga 

Similar ao sistema anterior, com a diferença de que a carga de DBO aplicada é maior. As 

bactérias (lodo excedente) necessitam de estabilização no tratamento do lodo. O efluente 

do decantador secundário á recirculado para o filtro, de forma a diluir o afluente e 

garantir uma carga hidráulica homogênea. 

Biodisco Os biodiscos não são filtros biológicos, mas apresentam a similaridade de que a biomassa 

cresce aderida a um meio suporte. Este meio éprovido por discos que giram, ora expondo 

a superfície ao líquido, ora ao ar. 

(Fonte: Adaptado de VON SPERLING, 1995) 
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Quadro 7- Descrição sucinta dos tipos de sistemas anaeróbios 

Tipo Descrição 

Reator anaeróbio 

de manta de lodo 

A DBO á estabilizada anaerobiamente por bactérias dispersas no reator. O fluxo do 

liquido é ascendente. A parte superior do reator é dividida nas zonas de sedimentação e 

de coleta de gás. A zona de sedimentação permite a saída do efluente clarificado e o 

retorno dos sólidos (biomassa) ao sistema, aumentando a sua concentração no reator. 

Entre os gases formados inclui-se o metano. O sistema dispensa decantação primária. A 

produção de lodo é baixa, e o mesmo sai estabilizado. 

Filtro anaeróbio A DBO é estabilizada anaerobiamente por bactérias aderidas a um meio suporte 

(usualmente pedras) no reator. O tanque trabalha submerso, e o fluxo é ascendente. O 

sistema requer decantação primária (frequentemente fossas sépticas). A produção de lodo 

é baixa, e o mesmo já sai estabilizado. 

(Fonte: Adaptado de VON SPERLING, 1995) 

Quadro 8- Descrição sucinta dos tipos de disposição no solo 

Tipo Descrição 

Infiltração lenta Os esgotos são aplicados ao solo, fornecendo água e nutrientes necessários para o 

crescimento das plantas. Parte do liquido á evaporada, parte percola no solo, e a maior 

parte é absorvida pelas plantas. As taxas de aplicação no terreno são bem baixas. O 

líquido pode ser aplicado segundo os métodos da aspersão, do alagamento e da crista e 

vala. 

Infiltração rápida Os esgotos são dispostos em bacias rasas. O líquido passa pelo fundo poroso e percola 

pelo solo. A perda pela evaporação é menor, face às maiores taxas de aplicação. A 

aplicação intermitente, proporcionando um período de descanso para o solo. Os tipos 

mais comuns são: percolação para a água subterrânea, recuperação por drenagem 

subsuperficial e recuperação por poços freáticos. 

Infiltração sub-

superficial 

O esgoto pré-decantado é aplicado abaixo do nível do solo. Os locais de infiltração são 

preenchidos com um meio poroso, no qual ocorre o tratamento. Os tipos mais comuns 

são as valas de infiltração e os sumidouros. 

Escoamento 

superficial 

Os esgotos são distribuídos na parte superior de terrenos com certa declividade, através 

do qual escoam, até serem coletados por valas na parte inferior. A aplicação é 

intermitente, os tipos de aplicação são: aspersores de alta pressão, aspersores de baixa 

pressão e tubulações ou canais de distribuição com aberturas intervaladas. 

(Fonte: Adaptado de VON SPERLING, 1995) 
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4.4 TRATAMENTO TERCIÁRIO 

Pouco utilizado no Brasil, o tratamento terciário, definido por von Sperling (1995), visa à 

remoção de poluentes específicos ou, ainda, a remoção complementar de poluentes não 

suficientemente removidos no tratamento secundário. São eles: nutrientes, organismos 

patogênicos, compostos não biodegradáveis, metais pesados, sólidos inorgânicos dissolvidos e 

sólidos em suspensão remanescentes. 

4.5 TRATAMENTO DE LODO 

Os processos de tratamento de lodo, consoante a Van Haandel e Marais (1999), visam reduzir 

o teor de material orgânico biodegradável, organismos patogênicos e o teor de água no lodo 

para que se obtenha um material sólido e estável, que não se constitua em perigo para a saúde. 

Os lodos removidos dos esgotos nas estações de tratamento normalmente são submetidos ao 

processo de digestão, enquanto o tratamento da fase líquida e os processos de estabilização 

geram um material de alto teor de umidade, tornando necessária a remoção da umidade. 

4.5.1 Digestão do lodo 

O processo de estabilização tem como objetivo principal a conversão parcial de matéria 

putrescível em líquidos, sólidos dissolvidos, subprodutos gasosos e alguma destruição de 

microrganismos patogênicos, bem como redução do sólido seco do lodo (JORDÃO, PESSOA, 

1995). Devido a presença de oxigênio livre neste processo de tratamento, o mesmo pode ser 

realizado através da digestão anaeróbia ou aeróbia.  

A digestão anaeróbia é um processo de oxidação bioquímica e necessita apenas de um ambiente 

em condições favoráveis para as reações bioquímicas de uma fermentação natural, necessitando 

apenas de confinamento em um espaço. As unidades onde é realizado este processo podem ser 

denominadas digestores, reatores biológicos ou biodigestores.  

A digestão aeróbia, que também se caracteriza como um processo de oxidação bioquímica dos 

sólidos biodegradáveis contidos no esgoto, conta com a presença de oxigênio dissolvido, o que 

favorece o desenvolvimento de bactérias aeróbias. 
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4.5.2 Adensamento do lodo 

De acordo com Jordão e Pessoa (1995), o adensamento do lodo consiste no aumento de 

concentração de sólidos nele contidos, através da remoção parcial da quantidade de água que 

caracteriza seu grau de umidade. Portanto, o adensamento visa à redução do volume de lodo 

que, consequentemente, diminui custos de implantação e operação das unidades de digestão e 

secagem. Ao referirem-se as unidades de adensamento deve-se utilizar a expressão, 

recomendada pela ABNT, como adensadores. Os adensadores são utilizados para a 

concentração de sólidos de lodos primários e secundários, com os seguintes benefícios 

adicionais (JORDÃO, PESSOA, 1995): mistura de diferentes tipos de lodo, equalização da 

vazão e clarificação do líquido removido. 

Existem, basicamente, dois tipos de adensadores: adensadores por gravidade e adensadores por 

floculação. Os adensadores por gravidade, conforme Jordão e Pessoa (1995), são 

comprovadamente eficientes, porém, não apresentam boa performance com os lodos 

provenientes de unidades de tratamento biológico. Posto isto, para estes casos, são 

recomendados os adensadores por flotação. O fenômeno de flotação pode ser realizado através 

da adição de produtos químicos, ar comprimido ou oxigênio puro. 

4.5.3 Estabilização química 

Conforme Jordão e Pessoa (2011), a estabilização química constitui uma opção de estabilização 

do lodo que vem sendo bastante praticada, principalmente pela grande economia de 

investimento inicial que proporciona em substituição aos digestores anaeróbios clássicos. O 

processo consiste na adição de produtos químicos alcalinos que elevam o pH até 12 ou mais, 

por pelo menos 2 horas, impedindo ou retardando substancialmente as ações dos 

microrganismos que tipicamente gerariam odores ofensivos, gases e atração de vetores, mas 

não reduz o teor da matéria orgânica presente. 

Como opções de utilização do processo de estabilização alcalina, Jordão e Pessoa (2011) 

destacam a adição do cal já desidratado e a adição da cal ao lodo cru, entre outras tecnologias. 

A principal desvantagem do processo se encontra no aumento dos custos operacionais e na 

maior geração de lodo, devido a presença do cal na mistura, aumentando o problema de 

disposição final. 
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4.5.4 Remoção de umidade 

O lodo digerido, normalmente, atinge teores de umidade em torno de 96% (JORDÃO, 

PESSOA, 2011). Porém o grau de umidade necessário deve ser selecionado em função das 

seguintes condicionantes:  

a) característica dos lodos produzidos nas suas diferentes fases de tratamento e manuseio; 

b) processo de redução de umidade do lodo; e 

c) local e destino final do lodo. 

Existe uma ampla variedade de processos de secagem do lodo, devido a constantes evoluções 

técnicas. Entre elas podemos citar: as centrífugas, as lagoas de lodo, os filtros, ou, o tipo que 

será abordado neste item, os leitos de secagem. 

Os leitos de secagem são unidades de tratamento projetadas e construídas de modo a receber 

lodo dos digestores. Através deles obtém-se uma redução da umidade pela evaporação da água 

liberada durante a secagem. Os leitos apresentam a seguinte configuração: 

 Tanques de armazenamento 

 Camada drenante, geralmente é utilizada a areia para o escoamento da água livre. 

 Cobertura, geralmente presente em países de grande precipitação de neve. 
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5 Componentes de um manual 

Consoante ao “Preparation of Operations and Maintenance Manuals for Domestic Wastewater 

Treatment Facilities” (2012), elaborado pelo Estado do Oregon, nos Estados Unidos, o manual 

deve apresentar informações de maneira mais acessível, incluindo menos narrativa e mais 

desenhos, esquemas, tabelas, agendas e listas de verificação, visto que, um operador que 

procura uma informação específica não deve ter que ler todo o manual, para encontrá-lo. 

De acordo com o Manual de Operação e Manutenção da Estação de Tratamento de Efluentes 

da Embrapa Agroindústria de Alimentos (PENHA et al, 2010), um manual é composto pelos 

itens apresentados a seguir, que, na medida do possível e de forma adaptada, serão seguidos por 

esta monografia. 

5.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO E DA ETE E 

EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Neste item devem-se apresentar as características do sistema de coleta de esgoto e da estação 

de tratamento existente. Nas características do sistema de coleta, conforme PENHA et al.(2010) 

especificar a quantidade de habitantes que são contemplados com o tratamento e o tipo de 

edificação atendida, sendo que estes parâmetros serão considerados os parâmetros de entrada 

da ETE e definirão o tipo de esgoto que a mesma recebe.  

Nas características da ETE, deve-se fornecer uma narrativa sobre o histórico da instalação e 

descrever resumidamente o tipo de processo de tratamento empregado e as várias unidades ou 

processos incorporados na instalação (Preparation of Operations and Maintenance Manuals 

for Domestic Wastewater Treatment Facilities, 2012). Segundo PENHA et al.(2010), a planta 

da ETE deve conter explicações de cada etapa do tratamento. 

Os niveis do processo de tratamento de esgoto tendem a remover, com certos graus de 

eficiencia, tipos diferentes de poluentes. No Quadro 2 - Principais mecanismos de remoção de 

poluentes., da página 18, foram apresentados algumas formas de remoção. A eficiência de 
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remoção dos poluentes deve ser suficiente para que no final do tratamento o efluente atinja 

padrões aceitáveis.  

Conforme Penhaet al. (2010), os graus de eficiencia dos processos da estação a ser estudada 

devem ser apresentados.Sendo assim, "Preparation of Operations and Maintenance Manuals 

for Domestic Wastewater Treatment Facilities"(2012) sugere que se elabore uma tabela de 

“Dados de projeto”. Nesta seráincluído: população e fluxos de projeto, eficiência de projeto e 

metas de qualidade de efluente (DBO, SS, amônia, nutrientes, etc.) e capacidade de projeto para 

cada unidade de processo. Os dados de projeto podem normalmente ser copiados diretamente 

dos planos aprovados, que devem incluir uma lista completa como referência. 

5.2 PRINCIPAIS PARÂMETROS DE CONTROLE DO PROCESSO 

Antes de iniciar uma operação é indispensável o conhecimento básico de alguns parâmetros 

utilizados na manutenção e controle da estação de tratamento de esgotos. Os parâmetros, 

conforme Rippelet al., [s.d.], devem ser resultantes da realização de análises físicas, químicas 

e bacteriológicas em amostras. O monitoramento através da análise dos parâmetros permite 

estabelecer o comportamento histórico da unidade e avaliar se o seu desempenho está de acordo 

com as especificações do projeto e com a legislação ambiental determinando, 

consequentemente, a necessidade, ou não, de implementação de medidas preventivas e/ou 

corretivas. 

As análises usualmente realizadas são: pH, oxigênio dissolvido, sólidos suspensos totais, 

sólidos suspensos voláteis, DBO5, DQO, sulfetos, sulfatos, coliformes fecais, coliformes totais. 

Estas análises devem ser explicadas no Manual, sempre focando maior atenção aos processos 

da ETE referida. 

As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, NBR 9.897/1987 e NBR 

9.898/1987 descrevem o planejamento e as técnicas de amostragem para efluentes líquidos e 

corpos receptores e apresentam também os procedimentos para preservação das amostras. No 

Estado do Rio Grande do Sul, a Resolução do CONSEMA n° 01 de 20 de Março de 1998 define 

critérios e exigências quanto aos laboratórios que realizam as análises dos parâmetros de 

monitoramento das ETEs. 
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O processo de tratamento apresenta três pontos críticos no controle, sendo destacados a seguir. 

5.2.1 Concentração de O2 no tanque de aeração 

O sistema de aeração é um dos componentes básicos do sistema de lodos ativados. Conforme 

Peirano (2016) os sólidos suspensos no tanque de aeração constituem-se numa suspensão de 

microrganismos que consomem a matéria orgânica do efluente enquanto utiliza o OD e libera 

dióxido de carbono para produzir um novo crescimento celular.  

Metcalf & Eddy Inc (2003) recomendam, em geral, que o oxigênio dissolvido nos tanques de 

aeração deve se manter de 1,5 a 2 mg/L em todas as áreas do tanque. Concentrações maiores 

que 4 mg/L não melhoram significativamente as operações, porem aumentam os custos com 

aeração (METCALF & EDDY INC, 2003). 

5.2.2 Taxa de reciclo de lodo do decantador para o tanque de aeração 

A Taxa de reciclo é expressa em uma relação vazão de reciclo/vazão de entrada. Para a 

determinação da quantidade de lodo de retorno pode-se aplicar diversas formas de cálculo. 

Entre elas, podemos destacar o balanço de massas ao redor do tanque de decantação. Na Figura 

7 encontra-se o limite apropriado para a análise de balanço de massa e as variáveis incluídas. 

Metcalf & Eddy Inc (2003) assumem que o nível da camada de lodo no tanque de decantação 

secundário é constante e que os sólidos do efluente do tratamento são desprezíveis, o que resulta 

na (Equação 4). 

Figura 7 - Esboço do balanço de massa. 

 

(Fonte: Adaptado de METCALF & EDDY, 2003) 

a 
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0 = 𝑋𝑉𝐴(𝑄𝑎 + 𝑄𝑅) − 𝑄𝑅𝑋𝑉𝑈 − 𝑄𝑊𝑋𝑉𝑈 − 𝑄𝑒𝑋𝑒 (Equação 4) 

Onde, 

Qa - vazão afluente, em m3/s 

Qw - vazão de descarte de lodo, em m3/s 

Qr – vazão de reciclo, em m³/s 

Qe – vazão efluente, em m³/s 

Xe - concentração da biomassa efluente, em mg de SSV/L 

XVU - concentração de biomassa do lodo recirculado ao tanque de aeração, em mg de SSV/L 

XVA - concentração de biomassa no reator, em g de SSV/m3 ou mg de SSV/L 

 

5.2.3 Índice volumétrico de lodo 

O índice volumétrico de lodo (IVL) é definido como o volume ocupado por um grama de 

sólidos presentes no reator, após um período de sedimentação de 30 minutos, ou seja, é um 

parâmetro qualitativo da sedimentabilidade do lodo e é correlacionado com o comportamento 

do lodo no decantador. O IVL pode ser expresso pela seguinte equação: 

SS

V
IVL   (Equação 5) 

Onde: 

V é o volume ocupado pelo lodo após a sedimentação (realizado em uma proveta de 

1000mL), e; 

SS é a concentração de sólidos suspensos no reator. 

 

O IVL ideal para o tratamento deve ser determinado correlacionando seu valor com a geração 

de um efluente de melhor qualidade quanto a remoção de sólidos e DBO. Uma vez que o IVL 

depende das características do lodo e da concentração de sólidos suspensos, não é aconselhável 

usar valores de IVL da literatura ou de outras ETE. 
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5.2.4 Relação alimento/microorganismo 

Também conhecida como F/M, termo originário do inglês, “food/microorganisms”, esta relação 

é baseada na relação existente entre a matéria orgânica e a quantidade de microrganismos 

necessários para degradá-la. A constância no controle de F/M assegura que o processo de lodos 

ativados possui carregamento orgânico suficiente para ser utilizado pelos microrganismos 

constantemente por um longo período de tempo.  

A quantidade de matéria orgânica disponível pode ser medida pela DBO ou a DQO do efluente 

a ser tratado e a quantidade de microrganismos representada pela concentração de SSV. O 

cálculo do F/M será obtido através de uma média feita de no mínimo 5 dias e no máximo 7 dias 

e será expressa em g DBO fornecida por dia/g SSV. A Equação que define esta relação é: 

SSVV

DBOQ

M

F

*

*
  (Equação 6) 

Sendo: 

Q a vazão do efluente utilizado na alimentação do reator (L/d); 

DBO a demanda bioquímica do efluente (g/L); 

V o volume do tanque de aeração (L), e; 

SSV os sólidos suspensos voláteis (g/L). 

 

5.3 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

O controle operacional, de acordo com Rippel et al., [s.d.], compreende todas as ações 

necessárias ao bom andamento do processo de tratamento do esgoto. Abaixo estão elencadas as 

principais atividades relativas à operação da estação de tratamento de esgoto:  

5.3.1 Limpeza do gradeamento, dos desarenadores e medição de vazão 

Caso a grade seja com limpeza manual, as ferramentas necessárias são: raspadeira manual 

(rastelo), pá, carrinho de mão, balde, mangueira, saco plástico, arame e formulários de controle. 
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Deve-se remover o material retido usando o rastelo, com o devido cuidado, de forma a evitar a 

entrada de sólidos grosseiros no sistema e o contato direto com o material removido (ReCESA, 

2008). 

O material removido deve ser depositado em local adequado – caçambas, recipientes tampados, 

fora do acesso de insetos, especialmente moscas (SOUZA et al, 2015) e que permita a medição 

do volume depositado e, posteriormente, limpar a grade com jato de água. Ao fim do turno, 

medir o volume do material retirado e anotá-lo em formulário apropriado, em seguida, ensacar 

o material para ser encaminhado ao aterro sanitário. 

Caso o gradeamento seja mecanizado, é necessário, conforme Souza et al (2015), executar 

regularmente a manutenção dos equipamentos, tais como lubrificação de engrenagens, 

substituição de peças desgastadas e verificação dos componentes eletromecânicos. Além disso, 

o Guia do profissional em treinamento: nível 1 (ReCESA, 2008) recomenda verificar, 

diariamente, se o rastelo automático das grades finas está funcionando e o nível de enchimento 

da caçamba. Quando a capacidade da caçamba estiver quase se esgotando, transportá-la até o 

local de disposição final. É importante ressaltar que, na ocorrência de qualquer anormalidade 

de funcionamento, o operador deverá desligar o equipamento com defeito e comunicar o fato 

ao responsável pela equipe de manutenção. 

Os processos relativos à operação do desarenador, conforme Souza et al (2015) consistem em: 

• Limpar a caixa de areia sempre que o material acumulado ocupar a metade da altura da 

câmara de armazenamento ou 2/3 de todo o seu comprimento; 

• Retirar com pá, enxada, equipamentos pesados, ou mesmo por remoção mecânica, a 

areia e os outros materiais sedimentados nessa unidade, que deverão ser depositados em 

local preparado para essa finalidade. 

Em relação ao medidor calha Parshall, a limpeza diária da unidade é importante para garantir a 

correta determinação da vazão de operação. A constante determinação de vazões diferentes das 

esperadas pode indicar a necessidade de expansão da rede de esgotamento, quando a ETE se 

encontra subutilizada, ou ampliação da capacidade da estação, quando a ETE se encontra 

sobrecarregada. As variações repentinas de vazão podem indicar a ocorrência de entupimentos 

na rede, infiltrações excessivas ou de ligações clandestinas da rede de águas pluviais ou mesmo 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Manual de Operação de uma Estação de Tratamento de Esgoto 

37 

a necessidade de se utilizar um tanque de equalização de vazão, caso os picos diários sejam 

frequentemente maiores que os esperados. (ReCESA, 2008). 

As frequências das atividades operacionais da limpeza do gradeamento do desarenador e do 

medidor de vazão estão explicitados resumidamente no Quadro 9. 

Quadro 9 - Frequência das atividades operacionais 

Atividade operacional Frequência Fonte 

Gradeamento 

Limpeza Manual Duas a três vezes por semana 
PENHA et al., 

2010 

Limpeza 

Mecanizada 
Conforme necessário ReCESA, 2008 

Limpeza do desarenador 
Dentro da rotina que o manual de operação 

determinar 

SOUZA et al, 

2015 

Limpeza do medidor de vazão Diariamente ReCESA, 2008 

 

5.3.2 Limpeza de decantador primário 

O decantador primário exige, como rotina de operação, definida por Souza, Rosa e Amaral 

(2015): a retirada da superfície materiais flutuantes como graxas e óleos; a limpeza, sempre 

que necessário, dos dispositivos de entrada e saída do afluente; efetuar, frequentemente, a 

inspeção e manutenção preventiva dos equipamentos, havendo bombas e raspadores 

mecânicos para remoção do lodo sedimentado; e a promoção da disposição adequada do 

lodo. A disposição do lodo será discutida no Item5.3.4. 

Ainda, Jordão e Pessoa (1995) recomendam que a operação deva ser orientada para que o 

esgoto afluente tenha a mínima variação de vazão possível, visto que, variações de vazões 

repentinas e de grande amplitude causam modificações constantes na taxa de vazão 

superficial e no período de retenção, podendo interferir nas suas funções. Assim sendo, os 

vertedores deverão ser mantidos limpos e nivelados de acordo com o nível correspondente 

às vazões afluentes. 
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5.3.3 Unidades de tratamento biológico 

Como já visto, a maior parte dos poluentes orgânicos é removida nas unidades do tratamento 

biológico, cujo desempenho depende da manutenção de condições adequadas à atuação da 

biomassa. Posto isso, o monitoramento do funcionamento das unidades é necessário para a 

determinação das operações. Dois tipos de monitoramento são sugeridos pela ReCESA (2008), 

são eles: 

• Monitoramento da estabilidade do reator anaeróbio – onde se pode avaliar se há sinais 

da possibilidade da ocorrência de desequilíbrios na biomassa que possam comprometer 

o desempenho do reator. 

• Monitoramento da quantidade e qualidade do lodo – que permite avaliar a necessidade 

de descarte de lodo e a capacidade de tratamento do reator. 

O Guia do profissional em treinamento: nível 1 (ReCESA, 2008) também ressalta que os 

parâmetros e a frequência de monitoramento podem ser distintos, em decorrência de 

especificidades locais e de exigências impostas pelos órgãos de controle ambiental. 

Para manter os níveis de eficiência de tratamento do sistema de lodos ativados, foco deste 

trabalho, algumas rotinas de operação são exigidas. Souza, Rosa e Amaral (2015) sugerem 

realizar a manutenção preventiva dos motores e da parte mecânica dos equipamentos e 

monitorar constantemente o OD, para garantir o suprimento de oxigênio, nos tanques de 

aeração, necessário à estabilização da matéria orgânica. Metcalf & Eddy Inc (2003) ainda 

adicionam a regulação da quantidade de lodo de retorno 

5.3.4 Tratamento e disposição final do lodo 

A frequência da remoção de lodo varia conforme o tipo de sistema como se pode observar na 

Figura 8. 

Como visto no Capítulo 4.5, o tratamento do lodo pode incluir o adensamento, a digestão do 

lodo, a estabilização química e a retirada de umidade. Contudo, as condições de operação só 

serão apresentadas para os tipos mais comuns de tratamento, sendo eles o adensamento e a 

retirada de umidade. 
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Figura 8 - Frequência de remoção do lodo 

 

(Fonte: SOUZA et al, 2015) 

Nos adensadores, as duas principais condições de operação, de acordo com Jordão e Pessoa 

(1995), são relativas à alimentação do adensador e à retirada do lodo. A alimentação do 

adensador ocorre de acordo com a programação de retirada do lodo na fonte produtora. Caso a 

alimentação seja muito baixa, aumentando o tempo de detenção da fase líquida no adensador, 

recomenda-se manter uma taxa de escoamento superficial na faixa de 20 a 30 m³/m².dia 

(JORDÃO,PESSOA,1995). A retirada do lodo pode ser verificada através do controle da manta 

formada e do tempo de detenção do lodo. Existem recomendações de se manter o tempo de 

detenção do lodo entre 0,5 a 2 dias, podendo ser menor em locais de clima quente. Já a manta 

de lodo, conforme Jordão e Pessoa (1995), costuma ter menos de 0,5 metros (medida junto à 

parede lateral do adensador) e nunca mais de 2 metros. 

Jordão e Pessoa (2011) indicam que o lodo em condições normais de secagem poderá ser 

removido do leito de secagem depois de um período que varia de 12 a 20 dias, quando a umidade 

atinge valores de 70 a 60% (lodo seco). As camadas de lodo descarregadas nos leitos de 

secagem não devem ser superiores a 30 cm de altura, adotando-se uma espessura de 25 cm. 

Após a remoção do lodo seco é necessária a realização de uma limpeza cuidadosa, antes de 

introduzir uma nova carga de lodo digerido. Souza, Rosa e Amaral (2015) ressaltam a 

importancia de repor, após a remoção do lodo seco, sempre que necessário, a areia removida 

junto com o lodo. 

Conforme ReCESA (2008), o monitoramento contínuo dos sólidos nos leitos de secagem é de 

fundamental importância para se definir a melhor rotina de descarte e do desaguamento do lodo, 

contribuindo para: 
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 A redução dos ciclos de secagem e disponibilização do leito para uma nova batelada de 

descarte de lodo. 

 A obtenção de um lodo mais seco e consequente redução do volume de lodo e dos custos 

de transporte até o local de disposição final. 

 A redução da perda de sólidos juntamente com o efluente do reator e consequente 

melhoria da qualidade do efluente final. 
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6 Metodologia 

A metodologia aplicada nesta monografia foi composta de quatro etapas: revisão bibliográfica, 

estudo de documentações existentes, acompanhamento da operação e comparação da literatura 

existente com o aplicado em campo. Iniciou-se com o estudo da bibliografia e o entendimento 

do processo de tratamento, além disso, foi possível definir os parâmetros para a análise da 

operação. 

Através do estudo da documentação existente, ou seja, dos projetos e de algumas instruções 

elaboradas pelos operadores da ETE São João Navegantes, foi possível realizar o 

acompanhamento da operação diária. As visitas, sempre acompanhadas pelo técnico 

Alessandro Brutti, tinham como objetivo o registro com fotos dos procedimentos operacionais 

e a identificação das dificuldades encontradas diariamente pelos operadores. 

De posse das atividades operacionais, a montagem do manual consistiu na descrição passo a 

passo e a complementação com as fotos registradas. Por fim, comparou-se a operação existente 

com o recomendado na bibliografia, dando origem a recomendações para a otimização do 

processo. 
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7 Estudo de caso: ETE São João Navegantes 

O estudo de caso será apresentado através da descrição da ETE com dados de projeto, diagramas 

de fluxo e uma descrição detalhada dos processos unitários que compõe a operação. 

7.1 DESCRIÇÃO DA ETE 

A ETE São João-Navegantes, objeto de estudo deste trabalho, trata os esgotos provenientes do 

SES Navegantes, onde estão implantados e em operação 309,53 km de redes coletoras que 

representam 52,73% do total necessário para o atendimento de todo o SES (DMAE, 2015). A 

Figura 9 apresenta a situação atual do esgotamento sanitário na área do SES Navegantes. 

Figura 9 – Bacias de contribuição do SES Navegantes 

 

(Fonte: DMAE, 2015) 

A ETE está situada no Bairro Navegantes na Av. A. J. Renner, 495, em uma área de 

aproximadamente 7,5 ha. A mesma foi projetada para atender todo o sistema de esgotamento 

sanitário e conta com dois módulos implantados, em operação. De acordo com DMAE (2015), 

a vazão nominal desta ETE é de 444 l/s para dois módulos em operação (222 l/s cada módulo).  
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Os esgotos sanitários do Sistema Navegantes têm como destino final o coletor geral pluvial do 

Bairro Humaitá, cujo lançamento é efetuado no Saco do Cabral, no Delta do Jacuí, próximo à 

foz do Rio Gravataí. O lodo estabilizado produzido na ETE São João/Navegantes, digerido, 

após desidratado em centrífuga é disposto em contêiner. Este contêiner é recolhido diariamente 

pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre), que transporta o 

lodo desidratado para a sua Unidade de Triagem e Compostagem (DMAE, 2015).  

O processo de tratamento utilizado é o de lodos ativados, convencional sem decantação 

primária, e compreende: tanques com aeração por ar difuso, recirculação de lodo, decantadores 

secundários, adensamento do equalizado através de centrífugas, tratamento de lodo por digestão 

anaeróbia e desidratação através de centrífugas. As etapas do processo consistem em: 

- Gradeamento: grade mecanizada.  

- Elevação de esgoto: bombeamento (bombas centrífugas).  

- Desarenação e gradeamento manual: caixas de areia com raspador mecânico e 

rosca removedora.  

- Tanques de aeração: ar insuflado por sopradores, difusores de membrana.  

- Decantadores: vertedouros e pontes sifonantes removedoras de lodo.  

- Elevação de lodo: bombas parafuso.  

- Adensamento de lodo: centrífugas e bombas helicoidais.  

- Digestão anaeróbia: biodigestores com parafuso helicoidal para homogeneizar o 

lodo, coleta e queima de biogás.  

- Elevação de lodo digerido: bomba helicoidal.  

- Desaguamento de lodo: centrífugas de desaguamento ou tubos geotêxtis.  

Figura 10 - Vista geral da ETE. 

 

(Fonte: Própria do Autor) 
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7.2 DADOS DE PROJETO E LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A ETE, projetada em 1996, apresenta, atualmente, uma capacidade de tratamento de 444 L/s 

sendo 222 L/s em cada módulo. Além de tratar o esgoto da rede do SES Navegantes, a ETE 

trata o lodo dos caminhões limpa-fossa. A população efetivamente atendida pela ETE é de 

180.443 habitantes para o ano de 2030 (DMAE, 2013). 

A licença de operação (LO 016647/2016) emitida pela Secretaria de Meio Ambiente (SMAM), 

válida até 08/08/2020 e para uma vazão de até 38.361,60 m³/dia, exige, quanto a poluição 

hídrica, os padrões de emissão mensal apresentados na Tabela 3. Além de seguir a resolução da 

CONSEMA nº 355 de 2017. 

Tabela 3 - Parâmetros e seus respectivos valores máximos de emissão 

Parâmetros Padrões de emissão 

Temperatura Inferior a 40ºC 

pH Entre 6,0 e 9,0 

DBO 5,20 ≤ 40 mg/L 

DQO ≤ 150 mg/L 

Sólidos Suspensos ≤ 50 mg/L 

Sólidos sedimentáveis ≤ 1 mL/L (em teste de 1 hora em “cone Imhoff”) 

Fósforo Total ≤ 1,0 mg/L (ou eficiência de remoção de 75%) 

Nitrogênio Amoniacal ≤ 20 mg/L 

Coliformes Termotolerantes Até 1000 NMP/100mL (ou eficiência de remoção de 99%) 

Óleos e Graxas minerais Até 10 mg/L 

Cor Não conferir mudança de coloração ao corpo hídrico receptor 

Odor Livre de odor desagradável 

Espumas Virtualmente ausentes 

Materiais flutuantes Ausentes 

(Fonte: LO 016647/2016) 

7.3 DIAGRAMA DE FLUXO 

A seguir, apresenta-se o fluxograma simplificado das operações unitárias da ETE. Em anexo, 

poderemos encontrar uma versão mais completa do apresentado abaixo. 
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Figura 11 - Fluxograma simplificado. 

 

 Corrente Descrição 

1 Entrada de esgoto afluente 

2 Efluente gradeamento 

3 Efluente da caixa de areia 

4 Efluente tanque de aeração 

5 Efluente tratado 

6 Reciclo/descarte de lodo 

7 Lodo adensado 

8 Clarificado do adensamento 

9 Efluente do biodigestor 

10 Lodo desidratado 

11 Clarificado do desidratado 

12 Resíduo caixa de areia 

13 Resíduo do gradeamento 

Equipamentos 

Código Nome Descrição 

GRAD Gradeamento Remove sólidos grosseiros 

CXARE Desarenação Remove areia do afluente 

TQARE Tanque de 

aeração 

Degradação biológica da DBO 

DESEC Decantador 

secundário 

Remoção do lodo do efluente 

clarificado 

CADEN Centrífuga de 

adensamento 

Aumenta a concentração de 

sólidos e envia para o 

biodigestor 

BIODI Biodigestor Digere o lodo 

anaerobicamente diminuído a 

concentração de sólidos 

voláteis 

CDESI Centrífuga de 

desidratação 

Desidrata o lodo até apresentar 

consistência sólida. 
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7.4 DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES E DOS PROCESSOS UNITÁRIOS 

7.4.1 Gradeamento mecanizado 

Tendo como função a retirada dos sólidos grosseiros protegendo os dispositivos de transporte 

(bombas e tubulações) e de tratamento dos esgotos no interior da ETE, o gradeamento 

mecanizado (Figura 12) é acionado automaticamente controlado por um temporizador. Após a 

retirada dos sólidos grosseiros, o esgoto bruto é conduzido para um poço de acumulação onde 

se encontra a Elevatória de Esgoto Bruto -EBE (Figura 16). O poço de acumulação apresenta 

um extravasor, destacado na Figura 13. Cada bomba da EBE apresenta um poço de sucção 

(Figura 14) que pode ser isolado através das comportas (Figura 15). 

Figura 12 - Gradeamento 

 

(Fonte: Própria da autora) 

Figura 13 – Poço de acumulação 

 

(Fonte: Própria da autora) 
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Figura 14 - Poços de 

sucção 

 

Figura 15 - Comportas 

dos poços de sucção. 

 

Figura 16 – Elevatória de esgoto bruto 

 

(Fonte: Foto da autora) 

7.4.2 Desarenação 

O processo de desarenação objetiva evitar a abrasão, eliminar ou reduzir a possibilidade de 

obstrução nos equipamentos e tubulações e facilitar o manuseio e transporte das fases líquidas 

e sólidas ao longo dos componentes da ETE. A unidade de desarenação é composta por três 

módulos mecanizados. Cada módulo apresenta um conjunto de pá raspadora e bomba parafuso 

que retira a areia e a deposita em um container. 
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Figura 17 - Desarenador 

 

(Fonte: Foto da autora) 

7.4.3 Medição de vazão de esgoto bruto 

O medidor Parshall (24 polegadas) está localizado à jusante do sistema de desarenação. A ETE 

apresenta três medidores, porém, apenas dois recebem esgoto e apenas um apresenta medidor 

de vazão automático através de um transmissor de nível ultrassônico. A Figura 18 apresenta a 

calha presente na estação e, em destaque, o medidor de vazão. 

Figura 18 – Calha Parshall 

 

(Fonte: Foto da autora) 
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7.4.4 Tanque de aeração 

Os tanques com aeração são os reatores biológicos do processo. Estes operam com toda sua 

capacidade tomada por uma mistura de esgoto (fase líquida) e lodo ativado (fase sólida), onde 

os microrganismos responsáveis pelo tratamento são mantidos em suspensão e aerados. No 

tanque de aeração ocorre a degradação biológica da DBO. A ETE apresenta quatro tanques, 

cada um com volume de 4.050 m³, estando divididos em dois módulos. 

Figura 19 - Tanques de aeração 

  

(Fonte: Foto da autora) 

Os tanques apresentam um sistema de ar difuso com difusores fixos submersos no líquido e 

tubulações distribuidoras de ar. Cada tanque possui três módulos de aeradores com entradas de 

ar independentes. O sistema de aeração conta com sopradores de ar tipo roots controlados por 

três inversores (Figura 22), porém apenas um é utilizado, visto que não existe a necessidade de 

mais oxigênio dissolvido nos tanques de aeração. 

Figura 20 - Entradas 

de ar 

 

Figura 21 - Inversores do 

sistema de aeração 

 

(Fonte: Foto da autora) 
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7.4.5 Decantador secundário 

A entrada contínua de esgoto no reator causa a descarga da mistura de esgoto e lodo no 

decantador. Nos tanques de decantação, o lodo consegue ser separado da parte líquida. A ETE 

apresenta quatro tanques dividido em dois módulos. O lodo sedimentado nos decantadores é 

removido por sifonamento através de pontes removedoras de lodo (Figura 22) que, se 

movimentando continuamente em ambos os sentidos ao longo de todo o comprimento dos 

decantadores, removem o lodo do fundo e o descarregam nos canais, destacados na Figura 23, 

que o conduzem à elevatória de lodo ativado (ELA). A movimentação das pontes é efetuada 

por motores elétricos que tracionam cabos presos ao equipamento, em movimento de “vai-e-

vem”.  

Figura 22 – Pontes 

removedoras de lodo 

Figura 23 – Tanque de 

decantação 

  

(Fonte: Foto da autora) (Fonte: Foto da autora) 

7.4.6 Elevatória de lodo ativado 

A recirculação do lodo, proveniente dos canais do tanque de decantação, é realizada por bombas 

do tipo parafuso de Arquimedes (Figura 25). O parafuso de Arquimedes, como o próprio nome 

induz, é constituído por uma haste central com uma camada saliente em forma de espiral que 

acompanha o comprimento da haste e remete à estrutura de um parafuso. Visto que os tanques 

de aeração, localizados a montante das bombas, apresentam uma cota maior do que os tanques 

de decantação, o sentido do fluxo do reciclo de lodo será conforme destacado na Figura 25. 
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Figura 24 – Motor das bombas Figura 25 – Parafuso de Arquimedes 

  

(Fonte: Foto da autora) (Fonte: Foto da autora) 

Como apenas três das quatro bombas existentes se encontram funcionando, existem comportas 

para direcionar o lodo originário do decantador às bombas. A comporta é movida por um 

volante que direciona o fluxo, conforme a vazão medida nas calhas, possibilitando que a mesma 

quantidade de lodo chegue a cada tanque de aeração. 

Figura 26 - Comportas de direcionamento do lodo 

 

(Fonte: Foto da autora) 

7.4.7 Centrífuga de adensamento 

O adensamento do lodo, proveniente das unidades de tratamento, visa reduzir o volume de lodo 

através da remoção parcial da quantidade de água. Na ETE Navegante este processo é realizado 

por duas centrífugas.  
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7.4.8 Digestão do lodo 

A digestão do lodo tem como finalidade a estabilização do lodo através do fenômeno natural 

de mineralização da matéria orgânica, convertendo parcialmente a matéria putrescível em 

líquidos, sólidos dissolvidos e subprodutos gasosos, além de reduzir a níveis previamente 

estabelecidos os micro-organismos patogênicos e reduzir da quantidade do sólido seco do lodo. 

Na ETE em questão, a digestão é realizada através de duas unidades biodigestoras. Cada 

unidade é composta de um tanque anaeróbico seguido de um tanque aeróbio, apresentados na 

Figura 27. O lodo é enviado por bombeamento até o tanque anaeróbico e segue por gravidade 

ao tanque aeróbico. 

Figura 27 - Biodigestor 1 (à esquerda) e biodigestor 2 (à direita) 

 

(Fonte: Foto da autora) 

O biodigestor é destinado a executar a digestão do lodo cru; reter e encaminhar o gás produzido; 

permitir a remoção do material resultante da liquefação; permitir a remoção do lodo digerido e 

encaminha-lo a centrífuga de desidratação; recircular o gás e/ou lodo de modo a acelerar o 

processo de digestão, e; permitir o aquecimento do lodo em digestão de acordo com a 

temperatura previamente estabelecida em projeto. O biogás proveniente dos biodigestores é 

conduzido através de um conjunto de tubulações (Figura 28) e encaminhado a um queimador 

do tipo flare (Figura 29). 
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Figura 28 - Condução do 

biogás 

 

Figura 29 - Queimador 

do tipo flare. 

 

(Fonte: Foto da autora) 

7.4.9 Centrífuga de desaguamento 

Os lodos removidos da estação, após serem submetidos ao processo de biodigestão, possuem 

ainda um alto teor de umidade, tornando extremamente necessária o seu deságue, tendo em 

vista o transporte do lodo ao aterro sanitário. Antes de ser submetido à centrífuga, o lodo sofre 

o processo de pré-condicionamento através da adição de polieletrólitos. 

Figura 30 – Desidratação do lodo 

  

(Fonte: Foto da autora) 
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Figura 31 - Armazenamento do polieletrólito. 

 

(Fonte: Foto da autora) 
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8 Manual de operação da ETE São João – Navegantes 

Este capítulo tem como objetivo detalhar os procedimentos operacionais da Estação de 

Tratamento de Esgoto São João Navegantes. 

8.1 OPERAÇÃO E CONTROLE DOS PROCESSOS UNITÁRIOS 

Este item apresentará os processos de início e parada da ETE, a rotina de operação utilizada, a 

operação dos processos unitários, o controle dos processos, um guia de ajuda rápida e normas 

de segurança da ETE 

8.1.1 Processos de início e parada 

A partida da ETE é realizada através dos seguintes procedimentos: 

a) Ligar o bombeamento de esgoto bruto;  

b) Conferir se o gradeamento está limpo;  

c) Ligar as roscas desarenadoras;  

d) Acionar sopradores de ar;  

e) Acionar as pontes removedoras de lodo;  

f) Acionar a elevatória de lodo ativado (ELA).  

 

Já a parada da ETE é realizada através dos seguintes procedimentos: 

a) Desligar as pontes removedoras de lodo;  

b) Desligar a ELA;  

c) Desligar o bombeamento de esgoto bruto;  

d) Desligar as roscas desarenadoras;  

e) Desligar os sopradores de ar.  

8.1.2 Rotina de operação 

O Quadro 10 apresenta a rotina de atividades operacionais da ETE. Neles estão presentes o que, 

quando e como fazer, além de quem deve realizar as atividades. 

São de responsabilidade do plantonista: 
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 - registrar a solicitação de serviço de manutenção no Sistema Gerenciador de 

Serviços (SIGES) e registrar no livro de registro de ocorrência (LRO) da ETE.  

 - registrar os resultados das análises do MOD. 07.257 , folha 1 no link 

http://intranetdvt/ETENav/ETENav2.htm.  

 - inserir no SIGES os registros de solicitação de serviços de manutenção corretiva. 
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Quadro 10 - Rotina operacional 

ETAPA CONTROLE FREQUENCIA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 
DOCUMENTO DE 

REGISTRO 

GRADEAMENTO 

Gradeamento 

mecanizado 
Limpeza da Grade 6x ao dia - 

Acionamento automático nos horários 06:00, 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 e 21:00; verificar a 

normalidade do funcionamento 
Plantonista da 

ETE 

Controle de dados 

operacionais 
Dispor os resíduos no container. 

Solicitar a troca do container ao lider da EQ-

ETENAV, quando preenchido 2/3 da caçamba e 

registrar. 

ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO 

Bombeamento 

Medição da corrente 

elétrica (A) 

A cada 1h 

Até 228 A Registrar 

Plantonista da 

ETE 

Controle de dados 

operacionais Nível do poço de 

acumulação 
- 

Registrar chamado de manutenção, caso haja 

eventual falha em grupo moto-bomba 

Registrar e ajustar a frequencia dos inversores 

DESARENAÇÃO 

DESARENAÇÃO 

Limpeza manual da 

grade fixa 

Quando 

necessário 
- 

Executar a limpeza manualmente quando 

houver acúmulo de resíduos e registrar 

Plantonista da 

ETE 

Controle de dados 

operacionais Dispor os resíduos no container 

Solicitar a troca do container ao líder da EQ-

ETENAV, com no mínimo 2/3 e registrar 

Verificação da rosca 

desarenadora 
A cada 2h 

Remoção 

contínua 

Desobstruir rosca e tubulação com jato d'água - 

Solicitar a troca do container ao líder da EQ-

ETENAV, com no mínimo 2/3 e registrar 

Controle de dados 

operacionais 
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Continuação do Quadro 10 - Rotina operacional 

ETAPA CONTROLE FREQUENCIA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

DOCUMENTO 

DE 

REGISTRO 

VERIFICAÇÕES 

Verificações 

pHmetro 2x ao dia 

Verificar os 

padrões: 6,86 e 

4,01 

Registrar os valores. Diferença > 10%, aferir o 

equipamento. 

Plantonista da 

ETE 

Controle de 

análises 

operacionais 

Vazão 1x ao turno 

Vazão máxima de 

projeto - até 528 

L/s 

Multiplicar por 2 o valor totalizador de vazão e 

registrar às 08:00 e as 20:00. 

Controle de 

dados 

operacionais 

Condições climáticas 3x ao dia - Registrar 

Controle de 

análises 

operacionais 

AERAÇÃO 

Lodo 

Ativado 

Sopradores de ar A cada 1h 
Funcionamento 

normal 

Inspecionar o funcionamento e ajustar o 

inversor conforme a necessidade 
  

Controle de 

dados 

operacionais 

Registrar no SIGES e no LRO 

Plantonista da 

ETE 

- 

Verificação do Oxigênio 

Dissolvido 
3x ao dia De 1,0 à 2,0 mg/L 

Registrar 

Controle de 

análises 

operacionais 

Ajustar a frequência dos sopradores de ar e 

registrar 

Controle de 

dados 

operacionais 

pH do lodo ativado 1x ao turno Entre 6 e 8 Registrar 

Controle de 

análises 

operacionais 

Temperatura do ar e do lodo 

ativado 
1x ao turno - Registrar 

Sedimentação do lodo 1x ao turno 

Volume de lodo 

sedimentado 

equalizado 

Manobrar os partidores de forma a equalizar o 

conteúdo de sólidos nos módulos sempre que a 

diferença do resultado da análise de 

sedimentação for maior que 300 mL entre os 

módulos e registrar no LRO 

IVL 1x ao dia até 100 mL/g Registrar 
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Continuação do Quadro 10 - Rotina operacional 

ETAPA CONTROLE FREQUENCIA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

DOCUMENTO 

DE 

REGISTRO 

ELEVATÓRIA DE LODOS ATIVADOS 

 Bombas parafuso 1 x h em operação Registrar no SIGES e no LRO 

Plantonista da 

ETE 

- 

Lodo 

Ativado 

Tempo de descarte de lodo 

para o biodigestor 

Conforme o 

resultado do 

IVL 

Até 10 horas por 

dia 

Registrar horários de funcionamento das 

centrífugas. 

Controle de 

dados 

operacionais 

Acionar o adensamento se IVL acima de 100 

mL/g ou conforme orientação do líder de equipe 

ou coordenador. 

Centrífuga 

Verificação 

contínua, 

quando ligada 

Em operação Registrar no SIGES e no LRO 

DECANTAÇÃO 

Equalizado 

Nivelamento e funcionamento 

das pontes 
A cada 1h Ponte nivelada 

Inspecionar a operação das pontes e escorvar os 

tubos quando necessário e registrar 

Plantonista da 

ETE 

Controle de 

dados 

operacionais 

Limpeza das praias 
Quando 

necessário 
- Escovar e jatear com água - 

Análise de sólidos, de 

sedimentação (SD) e turbidez 
1x ao turno SD < 1,0 mL Registrar 

Controle de 

análises 

operacionais 

DIGESTÃO ANAERÓBIA 

Lodo 

adensado 
Misturador de lodo 

Durante o 

descarte de lodo 

para o 

biodigestor 

- Colocar em operação o misturador 

Plantonista da 

ETE 

Controle de 

dados 

operacionais 

Biogás Queima - 

Queima contínua 

com pressão 

disponível 

Registrar no SIGES e no LRO - 
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Continuação do Quadro 10 - Rotina operacional 

ETAPA CONTROLE FREQUENCIA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

DOCUMENTO 

DE 

REGISTRO 

RESERVAÇÃO E DECANTAÇÃO DE LODO 

Lodo 

digerido 

Quantidade de água presente 

no lodo digerido 

Sempre que 

identificar saída 

de água no 

registro de 

descarte 

Aguardar a 

decantação e abrir 

os registros 

alternadamente de 

forma a permitir a 

saída de água. 

- 
Plantonista da 

ETE 
- 

ELEVATÓRIA DE LODOS DIGERIDOS (ELD) 

Lodo 

digerido 
Bombeamento 

Acionar quando 

houver 

desidratação do 

lodo. 

- Registrar no SIGES e no LRO 
Plantonista da 

ETE 
- 

DESIDRATAÇÃO DE LODO EM CENTRÍFUGA 

Lodo 

digerido 

Solução de polímero 

Antes do 

acionamento de 

operação da 

centrífuga 

1,5 a 2,0 kg de 

polímero por 1000 

L de água 

Preparo da solução 

Plantonista da 

ETE 

- 

Centrífuga 

Diária ou 

quando houver 

lodo digerido 

disponível 

Consistência firme 

do lodo para 

transporte 

Registrar o número da centrífuga em operação 

Controle de 

dados 

operacionais 

Registrar no SIGES e no LRO 

Adequar a dosagem do polieletrólito catiônico se 

necessário. Verificar se as bombas de polímero e 

lodo estão operantes. 

Lodo 

desidratado 
Destinação final do lodo - 2/3 da caçamba 

Solicitar a troca do container ao lider da EQ-

ETENAV com, no mínimo, 2/3 da caçamba e 

registrar. 

Lider da EQ-

ETENAV 
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Continuação do Quadro 10 - Rotina operacional 

ETAPA CONTROLE FREQUENCIA ESPECIFICAÇÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

DOCUMENTO 

DE 

REGISTRO 

DESÁGUE DE LODO EM TUBO GEOTÊXTIL 

Lodo 

digerido 

Solução de polímero 
Antes do envio 

do lodo 

1,5 a 2,0 kg de 

polímero por 1000 

L de água 

Preparo da solução 

Plantonista da 

ETE 

- 

Envio de lodo digerido para o 

bag 
Se necessário 

Até sua capacidade 

máxima 

Registrar o envio do lodo ao BAG e a dosagem 

nas observações do Mod. 
Controle de 

dados 

operacionais 

Registrar no SIGES e no LRO 

Adequar a dosagem do polieletrólito catiônico se 

necessário. Verificar se as bombas de polímero e 

lodo estão operantes. 

CONTROLE DE ESTOQUE DOS PRODUTOS QUÍMICOS 

Polieletrólito 

catiônico 
Número de sacos em estoque 1 x ao mês - Contar e registrar 

Lider da EQ-

ETENAV 
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8.1.3 Operação dos processos unitários 

Os processos unitários que fazem parte do tratamento apresentam a seguinte operação. 

8.1.3.1 Limpeza das grades mecanizadas 

O gradeamento deve ser mantido no modo automático, conforme apresentado na Figura 32. A 

localização do painel de controle pode ser observada na Figura 33, destacado em vermelho. 

Figura 32 - Painel de controle do Gradeamento Mecanizado 

 

(Fonte: IT Navegantes) 

Figura 33 - Localização do painel do gradeamento. 

 

(Fonte: Própria da autora) 
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Deve-se: 

- Jatear a esteira e a calha sempre que for necessário remover resíduos. 

- Comunicar ao líder da EQ-ETENAV quando a caçamba estiver no mínimo 2/3 

preenchida. 

Para o caso for de manutenção corretiva, o líder da EQ-ETENAV solicitará apoio à GMAN 

e/ou à sua equipe de operários e plantonistas. 

8.1.3.2 Elevatória de Esgoto Bruto (EBE) 

Verificações necessárias antes de ligar um grupo do bombeamento de esgoto bruto: 

a) Conferir se o sistema de gradeamento está limpo (Figura 34) e se o painel de controle 

do gradeamento está em automático (Figura 32); 

Figura 34 – Gradeamento Mecanizado 

 

(Fonte: IT Navegantes) 

b) Deve ser verificado se as válvulas na entrada das bombas centrífugas estão abertas, 

conforme indicado na Figura 35. 
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Figura 35 - Válvula de abertura e fechamento 

 

(Fonte: IT Navegantes) 

c) Deve ser realizada a purga de ar da bomba centrífuga através do registro indicado na 

Figura 36. 

Figura 36 - Registro para purga de ar 

 

(IT Navegantes) 

d) Verificar se não há bloqueio ou intervenção de manutenção nos painéis elétricos (Figura 

37) das bombas centrífugas; 
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Figura 37 - Painéis elétricos da EBE 

  

(Fonte: IT Navegantes) 

e) Ligar um grupo de bombeamento no painel de controle (Figura 38); preferencialmente 

o com menor número de horas registrada no horímetro (seta 1). Para ligar o grupo, deve-

se passar o comando indicado na seta 2 da posição desligada para a posição auto. O 

grupo deve operar sempre no modo automático. 

Figura 38 - Painel de controle dos grupos de bombeamento de esgoto 

 

(Fonte: IT Navegantes) 

  

1 

2 

HORÍMETRO 
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8.1.3.3 Desarenação 

A unidade de desarenação possui três bombas parafuso removedoras de areia. Em caso de 

obstrução, o plantonista deverá jatear a rosca e a tubulação com jato de água. 

No momento em que as caçambas forem removidas, o plantonista deverá desligar a rosca 

removedora correspondente no painel de controle e aguardar o retorno da caçamba para religar. 

Cada unidade de desarenação possui um painel de controle, idêntico ao apresentado abaixo. o 

ligamento e desligamento de cada um dos componentes é realizado através dos botões 

destacados em vermelho. 

Figura 39 - Painel de controle do desarenador 

 

(Fonte: Própria da autora) 

As grades que antecedem a unidade de desarenação devem ser limpas com um rastelo sempre 

que o nível de esgoto estiver elevado ou for notada uma grande quantidade de resíduos. Os 

resíduos coletados deverão ser descartados na caçamba ao lado da unidade. 
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Figura 40 - Gradeamento que 

antecede o desarenador. 

 

Figura 41 -Caçamba. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

8.1.3.4 Medição da vazão de esgoto bruto 

O plantonista deverá realizar a medição da vazão através de régua graduada apropriada ou 

através de transmissor de nível ultrassônico (Figura 42). A vazão, por conseguinte, deverá ser 

multiplicado por 2, visto que existem duas calhas. 

Figura 42 - Medidor de vazão 

  

(Fonte: Própria da autora) 

Quando for utilizada a régua na medição, deve-se utiliza a tabela de conversão (Tabela 4), a 

partir da altura observada na régua, obtém-se a vazão em L/s. 
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Tabela 4- Tabela de conversão de vazão 

Altura (cm)  L/s  Altura (cm)  L/s  Altura (cm)  L/s  Altura (cm)  L/s  Altura (cm)  L/s  

5  13,8  16  83,5  27  188  38  316  49  466  

6  18,7  17  90,0  28  198  39  330  50  486  

7  23,2  18  100  29  208  40  345  51  500  

8  28,0  19  109  30  221  41  354  52  520  

9  34,2  20  118  31  228  42  366  53  530  

10  40,6  21  130  32  240  43  378  54  544  

11  46,5  22  140  33  252  44  392  55  563  

12  53,5  23  148  34  264  45  414  56  576  

13  60,3  24  158  35  280  46  422    

14  68,0  25  167  36  290  47  436    

15  75,5  26  178  37  302  48  452    

(Fonte: IT) 

8.1.3.5 Sistema de aeração 

Caso o oxigênio dissolvido nos tanques não estiver dentro dos limites estabelecidos, deve-se 

ajustar a frequência dos inversores. Para aumentar os valores de OD, deve-se aumentar a 

frequência do inversor, através do painel de controle apresentado na Figura 43. 

Figura 43 - Painel de controle dos inversores. 

  

(Fonte: Própria da autora) 

A análise da mudança do OD é realizada através da amostragem do líquido do tanque de 

aeração. Se a frequência tiver que ser alterada, a próxima análise indicará se a mudança foi 

suficiente. 
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8.1.3.6 Escorva das pontes removedoras de lodo 

Cada ponte deve ser verificada uma vez por hora e escorvada se necessário. A escorva é a 

sucção do ar da tubulação e pode ser observado através da elevação das boias. 

Figura 44 - Boias das pontes removedoras de lodo 

 

(Fonte: Própria da autora) 

O procedimento de escorva, realizado pelo plantonista, seguirá os seguintes passos: 

a. Quando a ponte estiver retornando à praia, mudar de automático para manual, 

utilizando o botão destacado na Figura 45. 

Figura 45 - Painel de controle das pontes. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

b. Desligar o movimentador da ponte quando ela estiver junto à praia (lado do 

decantador oposto aos vertedouros de saída do efluente final), utilizando os botões 

destacados na Figura 46; 
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Figura 46 - Painel de controle das pontes 

 

(Fonte: Própria da autora) 

c. Ligar o aspirador na tomada e conectá-lo à mangueira; 

Figura 47 - Aspirador utilizado. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

d. Ligar o aspirador; 

e. Conectar a mangueira a um dos 5 tubos da ponte; 

Figura 48 - Tubos da ponte. 

 

(Fonte: Própria da autora) 
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f. Abrir o registro de escorva (Figura 49) e aspirar até retirar lodo; 

g. Fechar o registro de escorva; 

Figura 49 - Registro de escorva 

 

(Fonte: Própria da autora) 

h. Repetir a aspiração nos outros 4 tubos; 

i. Pôr a ponte novamente em movimento, colocando-a novamente em modo 

automático (Figura 50), e observar seu alinhamento. 

j. Abrir o dreno do aspirador (Figura 51) e esvaziar o líquido 

Figura 50 - Painel de 

controle das pontes. 

 

Figura 51 - Dreno do 

aspirador 

 

(Fonte: Própria da autora) 

8.1.3.7 Elevatória de Lodo Ativado (ELA) 

As três bombas parafuso em atividade que compõe a ELA são acionadas, sendo duas no modo 

manual e uma no modo automático, através de boia de nível instalada no canal. No caso de 

eventual falha no comando pela boia, o acionamento deve ser alterado para o modo manual 
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através do painel de controle das bombas, apresentado na Figura 52. Na figura, estão destacados 

os botões que devem ser utilizados para mudar do modo de acionamento. 

Figura 52 - Painel de controle das bombas da ELA 

 

(Fonte: Própria da autora) 

8.1.3.8 Adensamento de lodo 

Os passos para a operação das centrífugas, responsáveis pelo adensamento de lodo, estão 

descritos a seguir. Qualquer verificação ou observação que indique não-conformidade deve ser 

corrigida antes de passar ao próximo passo. O painel de controle das bombas está localizado ao 

lado do tanque pulmão e controla todas as bombas citadas nos passos abaixo. 

Figura 53 - Painel de controle das bombas do adensamento. 

 

(Fonte: Própria da autora) 
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Para iniciar a operação: 

a. Fechar o registro do dreno do tanque pulmão. 

Figura 54 - Dreno do tanque pulmão. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

b. Abrir as entradas de lodo para o tanque pulmão. 

 

Figura 55 - Válvulas de entrada do tanque pulmão. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

c. Verificar necessidade de ligar a bomba MB5. Deve ser ligada quando a bomba 

estiver encoberta por lodo. Ligar a bomba no painel até a bomba ser descoberta de 

lodo. Após a retirada do lodo, desligar a bomba. 

Figura 56 - Localização da bomba M5 
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(Fonte: Própria da autora) 

d. Observar se a bomba de lodo MB4 está ligada. Caso negativo, ligar no painel. 

Figura 57 - Bomba MB4 

 

(Fonte: Própria da autora) 

e. Ligar a centrifuga (Figura 58), e acionar duas vezes as graxeiras da centrifuga. 

Cada lado da centrífuga apresenta uma graxeira como a apresentada na (Figura 59). 

Figura 58 – Liga e desliga a 

centrífuga. 

 

Figura 59 - 

Graxeira 

 

(Fonte: Própria da autora) 
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f. Quando rotação atingir 3.000 RPM (observar a seta 1) e amperagem se manter 

entre 20 e 40 A (observar a seta 2), ligar no painel a bomba MB1 (Figura 53). 

Figura 60 - Identificação rotação e amperagem na centrífuga. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

g. Observar a descida de lodo adensado para a caixa de desemboque, com especial 

atenção à consistência adequada. Se necessário, ajustar a regulagem de 

adensamento. 

 

 

Figura 61 - Caixa de desemboque - destacada em vermelho. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

- A regulagem do adensamento pode ser realizada no interior do painel da centrífuga 

através do botão destacado em vermelho na Figura 62. Ao deslocar o botão para 

cima, o lodo fica mais denso. 

1 2 
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Figura 62 - Regulagem do adensamento. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

h. Verificar se está sendo removida a água do lodo pela tubulação destacada na 

Figura 63. 

Figura 63 - Tubulação na saída lateral. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

i. Acertar o nível de lodo no tanque pulmão, abrindo e fechando as válvulas de 

entrada (Figura 55) e de drenagem (Figura 54) para que o lodo saia em pequeno 

excesso pelo ladrão. É ideal manter o tanque pulmão sempre cheio. 

j. Observar se a bomba de lodo MB4 (Figura 57) é acionada pelo aumento de nível 

da caixa de desemboque (Figura 61). 

k. Ligar o agitador (parafuso helicoidal) do biodigestor que receberá o lodo 

adensado, caso ainda não esteja ligado. A operação dos biodigestores se encontra 

no Item 7.4.8. 

 

Para encerrar a operação: 

a. Fechar os registros de entrada do tanque pulmão (Figura 55) e abrir o registro do 

dreno do tanque pulmão (Figura 54), dando mais ou menos 6 voltas no registro, 

apenas para não transbordar. 

b. No painel de controle da centrífuga: desligar a bomba MB1 e ligar a bomba MB3 

para iniciar a lavagem da centrífuga. 

d. Deixar 10 minutos realizando a lavagem. 
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e. Desligar a centrífuga (Figura 58) e a bomba MB3 (Figura 53). 

 

Atenção: Não é necessário desligar a bomba MB4. 

8.1.3.9 Biodigestão do lodo 

Ao enviar o lodo do adensador é necessário: 

a) Abrir o registro de entrada do biodigestor que será utilizado. 

Figura 64 - Registro de entrada do biodigestor. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

 

Escolhido o biodigestor: 

b) Mudar de para automático, o biodigestor 1 (Figura 65), e de remoto para local, 

no biodigestor 2 (Figura 66). 
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Figura 65 - Painel do 

biodigestor 1. 

 

Figura 66 - Painel do 

biodigestor 2. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

c) Ligar a bomba de homogeneização. 

Figura 67 - Painel do 

biodigestor 1. 

 

Figura 68 - Painel do 

biodigestor 2. 

 

(Fonte: Própria da autora) 
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8.1.3.10 Preparação do tanque de polieletrólito catiônico para enviar lodo à centrífuga de 

desidratação 

Seguindo a operação da ETE, antes do envio do lodo do biodigestor às centrífugas, é necessária 

a preparação do tanque de polieletrólito. A seguir, encontram-se os passos para a preparação do 

tanque. 

a. Encher o tanque com capacidade de 1000 L, indicado na Figura 69, com água; 

Figura 69 - Tanque de polieletrólito 

 

(Fonte: Própria da autora) 

b. Antes de terminar de encher, ligar o misturador (Figura 70) e despejar 

vagarosamente a quantidade de polieletrólito (1,5 à 2,0 kg de polímero). O 

polieletrólito em utilização fica armazenado conforme a Figura 71; 

Figura 70 - Painel de 

controle do 

misturador. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

Figura 71 - Armazenamento 

do polieletrólito 

 

(Fonte: Própria da autora) 
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c. Para melhor homogeneização, despejar o pó sobre um jato de água proveniente 

de mangueira, direcionado ao interior do tanque. O local desejado é apresentado na 

Figura 72; 

Figura 72 - Tanque de polieletrólito 

 

(Fonte: Própria da autora) 

d. Quando o tanque estiver cheio, manter a agitação ligada durante pelo menos mais 

30 minutos; 

 

e. Quando a centrífuga de desidratação receber lodo (após completar o Item 3.3.12), 

ligar a bomba dosadora, ajustando a frequência do inversor para que a consistência 

do lodo desidratado esteja de acordo com os padrões estabelecidos: lodo com 

consistência firme na caçamba, líquido centrado visualmente sem sólidos e sem 

excesso de polímero (formação de espuma). 

Figura 73 - Painel da bomba de polímero. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

f. Quando o tanque atingir a metade da sua capacidade, completar o tanque com 

água e adicionar o polieletrólito na mesma concentração aplicada anteriormente. 
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8.1.3.11 Elevatória de lodo digerido (ELD) 

Para encaminhar o lodo dos biodigestores às centrifugas 

a. Abrir o registro de acesso do lodo à bomba de lodo digerido da ELD. 

Figura 74 - Registros de acesso a ELD 

 

(Fonte: Própria da autora) 

b. Confirmar se o registro de água está fechado. 

Figura 75 - Registro de água da ELD 

 

(Fonte: Própria da autora) 

  

Biodigestor 1 

Biodigestor 2 
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8.1.3.12 Desidratação de lodo 

Os passos para a operação das centrífugas, responsáveis pela desidratação de lodo, estão 

descritos a seguir. Qualquer verificação ou observação que indique não-conformidade deve ser 

corrigida antes de passar ao próximo passo. 

a. Abrir o registro de acesso de lodo à centrifuga que será usada, mantendo o de 

acesso a outra centrífuga fechado. Os registros das respectivas centrífugas estão 

indicados na Figura 76. 

Figura 76 - Registro de entrada do lodo. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

b. Abrir o registro de acesso de polímero à centrifuga que será usada, mantendo o 

de acesso a outra centrifuga fechado. Os registros das respectivas centrífugas estão 

indicados na Figura 77. 

Figura 77 - Registro de entrada do polímero nas centrífugas 1 (à esquerda) e 2 (à 

direita) 

  

(Fonte: Própria da autora) 

Centrífuga 1 

Centrífuga 2 
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c. Abrir o registro de acesso de polímero à bomba dosadora (Figura 78 - esquerda) 

e fechar o registro de acesso de água à bomba dosadora (Figura 78 - direita). 

Figura 78 - Registros de acesso de polímero à bomba dosadora (à esquerda) e de 

acesso de água à bomba dosadora (à direita). 

  

(Fonte: Própria da autora) 

Centrífuga 1 

d. Encaminhar o lodo dos biodigestores a centrífuga (Item 3.3.11) 

 

e. Ligar chave geral das duas centrífugas, clicar em MONITORAÇÃO no painel da 

centrifuga 1 e reconhecer as falhas no botão azul RESET.  

    (Caso necessário, reconheça também as falhas do painel da centrífuga 2, clicando 

em RESET) 

Figura 79 - Chave geral das centrífugas 1 (à esquerda) e 2 (à direita) 

  

(Fonte: Própria da autora) 
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f. No painel da centrífuga 1, ligar a centrífuga (através do indicado na Figura 80) e 

aguardar atingir velocidade. 

Figura 80 - Painel da centrífuga 1 – liga/desliga. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

g. Quando painel acusar “Centrifuga ligada”, habilitar no painel a bomba de 

alimentação, a bomba de polímero e no modo controle, selecionar TORQUE. A 

Figura 81 apresenta a localização dos botões que permitem realizar o descrito 

acima. 

Figura 81 - Painel da centrífuga 1 – bomba de alimentação e modo de controle. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

h. No painel da centrífuga 2, posicione a chave indicando a centrifuga 1 para acionar 

a bomba, conforme a Figura 82. 
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Figura 82 - Chave de seleção da centrífuga em uso. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

i. No painel da centrífuga 2, clicar em LIGA PRODUÇÃO. 

Figura 83 - Painel da centrífuga 2. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

j. Quando iniciar chegada de lodo, ligar no inversor, a bomba de polímero (Figura 

73). 

k. Observar a consistência do lodo desidratado e ajustar a frequência dos inversores 

da bomba dosadora de polímero e da bomba de lodo. Para ajustar bomba de lodo, 

no painel da centrífuga 2, vá em MENU, após % BOMBA (Figura 84 – à esquerda) 

e insira o valor (Figura 85). 

Centrífuga 1 
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Figura 84 - Ajuste da 

bomba de lodo 

 

Figura 85 - Painel para a 

inserção do valor. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

l. Quando a caçamba estiver 2/3 cheia, fechar o registro de lodo e abrir o registro 

de água (na casa da ELD). No painel da centrífuga 1 (Figura 86), desligar a bomba 

de alimentação e bomba do polímero e ligar higienização. 

Figura 86 - Controle das bombas de alimentação e de polímero. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

m. Fazer a lavagem da bomba de polímero abrindo o registro de água e fechando o 

de acesso de polímero (Figura 78) até a bomba dosadora. Após 10 minutos, desligar 

a bomba dosadora de polímero (Figura 73). 

n. Após tudo encerrado, fechar registro de água (na casa da ELD). 
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Centrífuga 2 

d. Abrir o registro de expurgo de lodo. 

Figura 87 - Registro de expurgo de lodo da centrífuga. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

e. Encaminhar o lodo dos biodigestores a centrífuga (Item 3.3.11) 

f. Abrir a descarga de lodo digerido, removendo o mangote, prendendo-o com a 

corda, de acordo com a figura abaixo. 

Figura 88 - Abertura da descarga de lodo. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

g. No painel da centrifuga 2, ligar chave geral (Figura 79), reconhecer as falhas 

clicando em RESET (Figura 89). 

h. Ligar a centrifuga no painel clicando no desenho da bomba, indicado na Figura 

90, e aguardar atingir velocidade. 
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Figura 89 - Botão de reset 

no painel da centrífuga 2. 

 

Figura 90 – Ligando 

a centrífuga 2. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

i. Quando painel acusar “Centrifuga ligada”, ligar produção. 

j. Posicione a chave indicando a centrifuga 2 para acionar a bomba, conforme a 

Figura 92. 

Figura 91 - Painel 

da centrífuga 2. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

Figura 92 - Chave de seleção da 

centrífuga em uso. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

k. Quando iniciar saída de lodo pelo expurgo e parar saída de água, ligar no inversor 

a bomba de polímero (Figura 73). 

l. Fechar o expurgo (Figura 87). 

m. Observar a consistência do lodo desidratado e ajustar a frequência dos inversores 

da bomba dosadora de polímero e da bomba de lodo. 

n. Quando a caçamba estiver 2/3 cheia, fechar o registro de lodo e abrir o registro 

de água (na casa ELD). 

o. Quando consistência do lodo ficar líquida, abrir o expurgo de lodo. 

p. Recolocar o mangote (Figura 88), desdobrando a calha, para escoamento de água 

pelo funil até a canaleta. 

Centrífuga 2 
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q. Quando sair água limpa pelo expurgo, fechar o expurgo e no painel da centrífuga, 

ligar higienização (Figura 93). 

Figura 93 -Ligando a higienização. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

r. Verificar se está saindo água pela canaleta. 

s. Fazer a lavagem da bomba de polímero abrindo o registro de água e fechando o 

de acesso de polímero (Figura 78) até a bomba dosadora. Após 10 minutos, desligar 

a bomba dosadora de polímero (Figura 73). 

t. Após tudo encerrado, fechar registro de água (na casa ELD). 

 

Nota 1: Após higienização, as centrífugas são desligadas automaticamente. 

Nota 2: Caso seja necessário, as centrífugas podem ser desligadas manualmente nos respectivos 

painéis, clicando em DESLIGA. 

8.1.3.13 Preparação do tanque de polieletrólito catiônico para enviar lodo ao tubo 

geotêxtil (bag) 

Utilizado anteriormente a instalação das centrifugas de desidratação, as bags ainda se 

encontram disponíveis para o uso. O procedimento que deve ser seguido, caso necessário, se 

encontra descrito abaixo. Não foi possível completar com fotos todas as etapas, visto que o 

equipamento não se encontra em operação. 

No enchimento do tanque: 

a. Encher o tanque (1000 L) com água, mantendo o registro da bomba fechado; 
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Figura 94 -Tanque de água. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

b. Antes de terminar de encher o tanque, ligar o misturador e despejar 

vagarosamente o polieletrólito (0,1% à 0,3 %); 

c. Para melhor homogeneização, despejar o pó próximo ao misturador central; 

d. Quando o tanque estiver cheio, manter a agitação ligada durante pelo menos mais 

30 minutos antes de ligar a bomba; 

e. Ligar as bombas de lodo e polímero conjuntamente de forma a fazer com que 

lodo e polímero retirem o material que porventura estejam na rede (isto é, esvaziar 

as duas linhas de água). Essa lavagem envia o material acumulado na rede para o 

expurgo. 

f. Esvaziadas as linhas, cada uma delas começa a receber lodo e polímero. 

g. Manter as linhas direcionadas para o expurgo e observar a consistência da mistura 

– tão logo se identifique a floculação do lodo/polímero, fechar a rede de expurgo e 

abrir a rede de entrada para o BAG. 

 

Atenção: Abrir o registro da água de lavagem do expurgo no leito de britas; 

    Controlar, a cada 30 min., se as bombas de lodo e polímero estão operantes. 

No esvaziamento do tanque adotar as seguintes ações: 

1. Desligar a bomba de lodo; 

2. Direcionar água para o tanque de polímero e reiniciar nova dosagem (item F). 

 

Em caso de interrupção do envio de lodo ao BAG: 

a. Desligar a bomba de lodo; 

b. Abrir o registro de água e proceder à limpeza das duas redes (água e lodo); 

c. Desligar a bomba de polímero, fechar o registro localizado na região inferior do 

tanque; após, abrir o registro de água da entrada da bomba de polímero e ligar a 

mesma para a lavagem da rede. 
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8.1.4 Controle dos processos de tratamento 

A operação do processo de lodos ativados requer um acompanhamento de laboratório a fim de 

verificar os parâmetros cinéticos, as características biológicas e de sedimentabilidade. O 

controle da eficiência dos processos de tratamento é realizado através da coleta de amostra nos 

seguintes pontos, evidenciados na Figura 98. 

 - Esgoto bruto: amostra deve ser coletada diretamente na unidade de desarenação. 

 

- Esgoto efluente dos tanques de aeração: coletar a amostra nas mangueiras 

localizadas na parede junto ao partidor do canal de saída do efluente dos tanques de 

aeração usando um recipiente para evitar contato do esgoto com o solo. 

Figura 95 - Ponto de 

amostragem do 

esgoto bruto. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

Figura 96 - Ponto de 

amostragem do tanque de 

aeração. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

- Esgoto efluente: coletar as amostras no canal de saída do efluente, em sua porção 

final. 

Figura 97 - Ponto de captação do efluente final. 

 

(Fonte: Própria da autora) 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Alice Borges Maestri. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2017 

92 

Figura 98 - Pontos de coleta de amostras 

 

(Fonte: Adaptado de Google Earth) 

As análises devem ser realizadas imediatamente após as coletas. A Tabela 5 evidencia os 

parâmetros monitorados: 

Tabela 5 - Parâmetros operacionais monitorados na ETE São João Navegantes. 

Parâmetros Esgoto bruto 
Efluente dos tanques de aeração 1, 

2, 3 e 4 
Efluente Final 

Temperatura do ar    

Temperatura do esgoto  X  

Turbidez   X 

Ph X  X 

Oxigênio dissolvido  X X 

Sedimentação  X X 

 

Ao realizar as análises acima, o laboratorista deverá preencher a planilha Mod.07.257: Controle 

de análises operacionais. Os resultados deverão ser repassados para o Plantonista da ETE para 

que os ajustes necessários sejam realizados na operação. A planilha em questão está apresentada 

nas Figura 99 e Figura 100. 
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Figura 99 - Mod.07.257: Controle de análises operacionais (frente) 

 

 

Figura 100 - Mod.07.257: Controle de análises operacionais (verso). 
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As técnicas de análise estão apresentadas a seguir. 

8.1.4.1 pH (Método Eletro métrico) 

1) Ajuste do Equipamento para Leitura das Amostras: 

 - Verificar se a voltagem do instrumento é compatível com a da rede à qual será 

ligado; 

 - Ligar o aparelho; 

 - Aguardar 15 minutos para estabilização térmica; 

 - Conectar o eletrodo de pH e o sensor de temperatura nos respectivos plugs; 

 

2) Conferência da Curva de Aferição 

 - Fazer a leitura dos padrões de pH de 4,01 e 6,86; se os valores da leitura estiverem 

fora da faixa aceitável (entre 3,91-4,11 e entre 6,76-6,96), será necessário calibrar 

o equipamento. 

 

3) Leitura das Amostras: 

 - Lavar os eletrodos com água destilada e secar superficialmente com papel filtro 

 - Colocar a amostra em um copo de Becker 

 - Mergulhar os eletrodos nessa amostra 

 - Pressionar a tecla Entra e aguardar a estabilização 

 - Registrar a leitura 

 

4) Aferição do aparelho 

 - Lavar o eletrodo com água destilada e, após, secar com auxílio de papel filtro 

comum sem esfregá-lo; 

 - Pressionar a tecla ESCAPE, continuamente, até que apareçam no visor as 

funções: pH /LEITURA / SET / CHECK; 

 - Selecionar a função pH, apertando a tecla ENTRA; 

 - No visor aparecerá CALIBRAR / LEITURA; 

 - Selecionar a função CALIBRAR, apertando a tecla SELEÇÃO; 

 - Pressionar ENTRA e aparecerá no visor: 

 - COLOQUE ELETRODO (que já está conectado) 

 - TAMPÃO 6,86 pH (colocar o tampão) 

 - PRONTO? 

 - Pressionar ENTRA e aparecerá “AGUARDE ESTABILIZAÇÃO...” 

 - Após o Bip, lavar e secar o eletrodo (PRONTO?) 

 - Pressionar ENTRA e o aparelho solicitará: 

 - TAMPÃO 4,01 pH (colocar o tampão) 

 - Pressionar ENTRA e aparecerá: 

 - AGUARDE ESTABILIZAÇÃO... 

 - Após o Bip, lavar e secar o eletrodo (PRONTO?); 
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 - Pressionar ENTRA e o aparelho informará a sensibilidade e, em seguida, 

solicitará a amostra (PRONTO ?); 

 - Mergulhar o eletrodo na amostra e pressionar ENTRA. Esperar estabilizar; 

 - Pressionar ENTRA e aparecerá STAND BY; 

 - Retirar a amostra, lavar o eletrodo e deixá-lo mergulhado em solução de KCL 

3M; o sensor de temperatura fica em seco. 

 

NOTA: Lavar e enxugar o eletrodo, após cada leitura, com o auxílio de papel filtro comum. 

8.1.4.2 Oxigênio Dissolvido (OD) 

Reagentes: 

 - Sulfato manganoso. 

 - Soda-iodeto azida.  

 - Ácido sulfúrico p.a.  

 - Tiossulfato de sódio 0,025N.  

 - Amido a 0,5%.  

 - Sulfato de cobre com ácido sulfônico. 

 

Aparelhagem:  

 - Frasco de DBO  

 - Pipetas graduadas.  

 - Erlenmeyer de 500 mL.  

 - Proveta de 250 mL.  

 - Bureta.  

 - Pipetador.  

 

Procedimento:  

 - Colocar a amostra no frasco de DBO.  

 - Adicionar 2 mL de sulfato manganoso.  

 - Adicionar 2 mL de soda iodeto;  

 - Fechar o frasco, dentro da pia, com cuidado, para que não ocorra formação de 

bolhas de ar. Agitar o frasco (por inversão) com a finalidade de homogeneizar os 

reagentes com a amostra.  

 - Esperar o precipitado decantar.  

 - Adicionar 2 mL de ácido sulfúrico p.a.  

 - Fechar e agitar, novamente, até completa dissolução do precipitado.  

 - Medir 203 mL com auxílio de uma proveta de 250 mL e colocar em Erlenmeyer 

de 500mL.  

 - Titular com tiossulfato de Sódio (Na2S2O3) 0,025N até um tom amarelo claro.  

 - Adicionar 1 mL de amido. 

 - Titular, novamente, até descoloração da cor azul provocada pela adição do amido.  
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 - Em seguida, a cor azul deverá reaparecer, indicando que a análise foi realizada 

corretamente.  

 - Cálculo: mgO2/L = Leitura direta do volume gasto na titulação.  

 

Observação: Para amostras de lodo com sedimentação acima de 500 mL/L, adicionar 1mL de 

sulfato de cobre na amostra ainda dentro do frasco de coleta. Aguardar 5 minutos para o lodo 

decantar e coletar o sobrenadante no frasco de DBO para análise.  

Após o processamento, as amostras deverão ser descartadas no digestor 2 de lodo.  

8.1.4.3 Turbidez  

Observações importantes antes da leitura das amostras:  

- Usar cubetas em boas condições (limpas e sem riscos);  

- Tampar e secar a cubeta contendo a amostra para evitar derramamento da mesma 

dentro do turbidímetro;  

- Fechar a tampa do turbidímetro durante a medição e armazenamento;  

- Fazer a leitura da amostra imediatamente após sua colocação na cubeta;  

- Retirar a cubeta contendo a amostra do compartimento imediatamente após a 

leitura;  

 

Medir a turbidez das amostras:  

a) Ligar o aparelho pressionando a tecla (I/O). O aparelho desliga automaticamente 

depois de 5,5min se nenhuma tecla for pressionada; religá-lo na mesma tecla (I/O); 

b) Coletar uma amostra representativa em um frasco limpo. Transferir um pouco 

desta amostra (cerca de 15mL) para dentro da cubeta, tendo o cuidado de manusear 

a cubeta pela parte superior. Feche a cubeta;  

c) Secar e limpar a cubeta com papel absorvente macio ou uma toalha macia para 

remover os respingos de amostra e impressões digitais. 

d) Colocar o instrumento sobre uma superfície plana e fixa. Não segurar o 

turbidímetro nas mãos enquanto estiver fazendo as medições;  

e) Colocar a cubeta com a amostra no compartimento de modo que o desenho 

diamante ou a marca de orientação fique alinhado com marca no turbidímetro. 

Fechar a tampa;  

f) Selecionar as faixas de trabalho de forma manual, ou selecionar a leitura de modo 

automático, pressionando a tecla (RANGE) . O visor irá mostrar “AUTO RNG” 

quando o instrumento estiver na seleção automática. O modo automático é o mais 

indicado;  

h) Pressionar a tecla (READ); o display irá mostrar “...NTU”e depois o valor da 

turbidez em NTU. Registrar o valor depois que o símbolo da lâmpada apagar. 

Retirar a cubeta de dentro do instrumento, descartar a amostra e secar a cubeta antes 

de guardá-la na maleta com o turbidímetro Hach 2100P.  
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8.1.4.4 Temperatura  

Não encostar o bulbo do termômetro nas paredes do recipiente contendo a amostra de esgoto.  

Deixar o bulbo mergulhado pelo período de um minuto, após, fazer a leitura sem retirar o 

termômetro da amostra. 

8.1.4.5 Teste de Sedimentação  

A amostra (de lodo ativado) para o teste deve ser coletada em cada um dos 4 tanques de aeração.  

Um volume de 1000mL de cada uma das amostras, deverá ser transferido para provetas de 1000 

mL. Registrar o volume de lodo sedimentado após 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e 30 

minutos em cada uma das provetas.  

Observação: para realizar o teste de sedimentação com amostra do efluente, utilizar o cone 

imhoff e registrar o volume decantado após 1 hora.  

8.1.4.6 Sólidos totais por centrifugação 

Seguir o procedimento: 

 - Ligar a centrífuga para visualizar os parâmetros.  

 - Os parâmetros de rotação [r=7 (2600 rpm) e t=3 (15 min)] são selecionados 

posicionando ‘P’.  

 - Colocar duas provetas com 15 mL do equalizado em lados opostos da centrífuga.  

 - Ligar a centrífuga.  

 - Ler o resultado do volume decantado na cubeta após a centrifugação. Identificar 

na Tabela 6 

 o valor correspondente ao volume decantado, o qual representa os sólidos totais.  

 - Calcular o IVL através da seguinte equação 

SS

V
IVL 

 
Onde: 

V é a média do volume ocupado das 4 provetas cujo lodo sedimentou por 30 minutos, e; 

SS é o volume decantado (sólidos totais). 
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Tabela 6 - Relação entre o volume decantado (da centrífuga) e os sólidos totais. 

Volume Decantado (mL)  Sólidos totais  Volume Decantado (mL)  Sólidos totais  

0,0  0,000  1,3  5,785  

0,1  0,445  1,4  6,230  

0,2  0,890  1,5  6,675  

0,3  1,335  1,6  7,120  

0,4  1,780  1,7  7,565  

0,5  2,225  1,8  8,010  

0,6  2,670  1,9  8,455  

0,7  3,115  2,0  8,900  

0,8  3,560  2,1  9,345  

0,9  4,005  2,2  9,790  

1,0  4,450  2,3  10,235  

1,1  4,895  2,4  10,680  

1,2  5,340  2,5  11,125  

 

8.1.5 Problemas de controle e operação mais comuns 

Os quadros que seguem apresentam um guia de ajuda rápido para os problemas mais comuns 

das etapas do tratamento. Para cada observação é apresentada, além da causa provável, 

possíveis soluções. 
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Quadro 11 - Desarenador 

Indicações/Observações Causa Provável Solução 

Excesso de matéria 

orgânica no material 

removido 

Velocidade demasiadamente baixa 

 

Tempo de detenção demasiadamente longo 

Reduzir a área da seção transversal da câmara utilizada na caixa 

de areia, das seguintes maneiras: 

Adicionando-se material ao longo das paredes do canal; 

Reajustar o dispositivo de regularização da vazão, vertedor de 

saída, reduzindo a profundidade do fluxo para vazões normais; 

Diminuir o número de câmaras usadas até atingir os parâmetros 

do projeto 

Reduzir o comprimento da entrada da câmara por meio de 

deslocamento do vertedor de saída, ou dispositivo de entrada. 

Arraste da areia no 

efluente 

Velocidade demasiadamente alta 

 

Tempo de detenção demasiadamente curto 

Remoção com maior frequência da areia acumulada 

Colocar em funcionamento outra unidade de caixa de areia 

Aumentar a seção transversal da câmara 

(Fonte: JORDÃO E PESSOA) 
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Quadro 12 - Problemas de Aeração 

Indicações/Observações Causa Provável Verificar/Monitorar Solução 

1 Baixo OD e/ou presença de 

odores sépticos no esgoto misto 

Sub-aeração Verificar valor de OD, deve ser na 

ordem de 1,5 a 2 mg/L em todo o tanque 

de aeração. 

Aumentar a aeração para mantes a taxa de OD 

adequada 

Verificar adequada mistura no tanque de 

aeração. 

Aumentar a vazão de ar se possível 

Verificar taxas de retorno de lodo da 

camada de lodo no decantador 

Ajustar a taxa de retorno de lodo para manter 

espessura da camada de lodo em torno de 30 a 

90 cm no decantador. 

Concentração de SSTA elevada Verificar SSTA Ajustar SSTA para a taxa adequada de F/M. 

Se F/M estiver adequada, aumentar a aeração 

do tanque 

2 Aeração excessiva necessária 

embora sem alteração aparente 

na carga orgânica ou na carga 

hidráulica. Dificuldade para 

manter a taxa de OD adequada. 

Resíduos incrustados na lâmina Verificar lâmina dos aeradores. Remover a incrustação da lâmina. 

Transferência de oxigênio insuficiente 

ou inadequada. 

Verificar performance do sistema de 

aeração. Sistemas de aeração devem 

prover oxigênio entre 0,45 a 0,55 kg de 

oxigênio / kg de DBO removida. 

Acrescentar mais aeradores mecânicos. 

Alta taxa de carga orgânica (DBO, 

DQO, material suspenso) do efluente 

bruto. 

Verificar se a carga orgânica das linhas 

de efluente contribuem para a carga 

orgânica total do processo. 

Se a carga orgânica for superior a 15%, 

otimizar a operação ou melhorar processos na 

ETE. 

3 Dificuldade na manutenção do 

nível de OD na entrada do tanque 

de aeração. 

Distribuição inadequada da entrada de 

efluentes no tanque de aeração. 

Verificar se o OD também está baixo em 

outras partes do tanque. 

Se possível, alterar locais de entrada do 

efluente ou a mistura do tanque de aeração. 

(Fonte: Manual of Practice No. OM-9 apud PEIRANO, 2014) 
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Quadro 13 - Problemas de Formação de Escumas 

Indicações/Observações Causa Provável Verificar/Monitorar Solução 

1 Espuma branca, 

densa, com aspecto 

saponáceo, sobre a 

superfície do tanque 

de aeração. 

Lodo jovem no tanque de aeração sob 

sobrecarga (baixo SSTA).  

 

Nota: Esse problema ocorre normalmente 

durante o período de partida do reator, 

sendo temporário. Sem maiores 

problemas caso ocorra neste período. 

Verificar carga orgânica no tanque de aeração e 

SSVTA. Incluir qualquer carga orgânica 

proveniente de outras entradas tais como 

sobrenadante do digestor, sólidos em 

suspensão, etc. Calcular F/M para determinar 

inventário de SSTA para a carga orgânica 

presente. 

Após calculado F/M e SSVTA necessários, 

pode-se verificar que F/M encontra-se alto e 

SSVTA encontra-se baixo. Entretanto, não 

descartar o lodo do processo por alguns dias ou 

manter uma mínima descarga, caso já iniciado 

o descarte. 

Verificar se o efluente clarificado saindo do 

decantador secundário está arrastando sólidos. 

Efluente com aparência turva. 

Manter RL suficiente para minimizar o arraste 

de sólidos durante períodos de pico de vazão. 

O arraste de sólidos reduz a quantidade de 

SSTA e aumenta a relação F/M. 

Verificar valor de OD no tanque de aeração. Tentar manter taxa de OD na ordem de 1,5 a 2 

mg/L. Certificar a ocorrência de mistura 

completa no tanque de aeração enquanto tenta-

se manter valores de OD. 

Considerar inoculação de semente de lodo 

ativado de outro reator. 

Inocular com lodo ativado de outro reator com 

boa aeração. 

Elevado descarte de lodo em excesso 

causando perda de lodo no processo 

provocando sobrecarga de carga orgânica 

no tanque de aeração (baixo SSTA). 

Monitorar os parâmetros da ETE e sua 

tendência para: 

a. Redução de SSVTA 

b. Redução da idade de lodo 

c. Aumento de F/M 

d. Redução da aeração para mesmo níveis de 

OD 

e. Aumento da taxa de descarte 

Reduzir perdas/descartes diária para no 

máximo 10%, até que o processo atinja valores 

próximos aos parâmetros de controle. 

Aumentar a taxa de retorno minimizando 

arraste de sólidos do decantador secundário. 

Manter profundidade da camada de lodo entre 

30 e 90 cm no fundo do decantador. 

(Fonte: Manual of Practice No. OM-9 apud PEIRANO, 2014) 
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Quadro 14 - Problemas de Formação de Escumas - Continuação 

Indicações/Observações Causa Provável Verificar/Monitorar Solução 

1 Espuma branca, 

densa, com aspecto 

saponáceo, sobre a 

superfície do tanque 

de aeração. 

Condições desfavoráveis com resíduos 

tóxicos (metais ou bactericidas), 

deficiência de nutrientes, pH anormais, 

OD insuficientes, baixa temperatura ou 

grandes variações da mesma provocando 

redução de SSTA. 

Verificar taxas de respiração. O distúrbio é 

devido a tóxicos ou bactericidas, se a taxa de 

respiração é extremamente baixa (menos de 5 

mg/g.h). Coletar amostra de SSTA e testar para 

metais, bactérias e temperatura. 

Reestabelecer nova cultura de lodos ativados. 

Se possível, descartar o lodo tóxico do 

processo sem recirculação ou retorno para o 

processo. Se possível, obter inoculo de outra 

unidade. 

Verificar e monitorar afluente para variações 

significativas de temperatura. 

Policiar descartes nas redes de 

efluentes/esgotos. 

Distribuição inadequada do efluente ou 

do retorno de lodo e consequente 

formação de espuma em um ou mais 

tanques de aeração. 

Verificar e monitorar distribuição do efluente e 

RL para cada tanque de aeração. Disparidades 

podem causar diferenças nas concentrações de 

SSTA entre os tanques. 

Modificar a distribuição de modo a equalizar o 

efluente e RL para cada tanque de aeração. 

Concentrações de SSTA, RL e OD devem ser 

uniformes para tanques múltiplos. 

2 Espuma marrom 

escura e brilhante na 

superfície do tanque 

de aeração. 

Tanque de aeração aproximando-se de 

condições de baixa carga devido a 

insuficiente descarte de lodo no processo. 

Verificar e monitorar tendências para: 

a. Aumento de SSVTA 

b. Aumento da idade de lodo 

c. Redução de F/M 

d. Aumento da aeração para mesmo níveis de 

OD 

e. Redução da taxa de descarte 

f. Aumento de temperatura 

Aumentar a taxa de descarga para até 10% por 

dia até o processo aproximar-se dos valores 

normais dos parâmetros de operação e 

presença de pequena quantidade de espuma 

clara observada na superfície do tanque de 

aeração. 

Verificar e monitorar o efluente e taxas de 

retorno de lodo para cada tanque. 

Desequilíbrio pode sobrecarregar de SSTA os 

tanques de aeração. 

Equalizar o efluente e recirculação para cada 

tanque de aeração. 

(Fonte: Manual of Practice No. OM-9 apud PEIRANO, 2014) 
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Quadro 15 - Problemas de Formação de Escumas - Continuação 

Indicações/Observações Causa Provável Verificar/Monitorar Solução 

3 Espuma grossa marrom escura na 

superfície do tanque de aeração. 

Tanque de aeração se encontra 

criticamente subcarregado. 

Baixíssimo F/M devido a baixa 

descarga do lodo 

Verificar e monitorar tendências para: 

a. Aumento de SSVTA 

b. Aumento da idade de lodo 

c. Redução de F/M 

d. Aumento da aeração para mesmo níveis 

de OD 

e. Redução da taxa de descarte 

f. Aumento de concentração de nitrato no 

efluente secundário (acima de 1,0 mg/L) 

g. Aumento na demanda de cloro no 

efluente secundário 

h. Redução no pH do efluente do tanque de 

aeração 

Aumentar a taxa de descarga para 

até 10% por dia até o processo 

aproximar-se dos valores normais 

dos parâmetros de operação e 

presença de pequena quantidade 

de espuma clara observada na 

superfície do tanque de aeração. 

Verificar e monitorar o efluente e taxas de 

retorno de lodo para cada tanque. 

Desequilíbrio pode sobrecarregar de SSTA 

os tanques de aeração. 

Equalizar o efluente e recirculação 

para cada tanque de aeração. 

Entrada de escuma nos tanques de 

aeração. 

Verificar: 

a. óleos e graxas no efluente 

b. sistema de coleta de escuma primário 

Policiar descartes nas redes de 

efluentes/esgotos. 

Aprimorar sistema de coleta de 

escuma. 

4 Espuma oleosa escura, cor bronze escura, 

consistente e carregada para o decantador 

Organismos filamentosos (Nocardia) Verificar resultados de análise 

microscópica do licor misto. 

Consultar guia de resolução de 

problemas - Tabela Formação de 

lodos (número 2) 

5 Espuma marrom escura, saponácea, 

quase preta na superfície do tanque de 

aeração. 

Licor misto com coloração escura, 

próxima ao preto. Odor desagradável 

exalado do tanque de aeração. 

Ocorrência de condições anaeróbicas 

no tanque de aeração 

Consultar guia de resolução de problemas - 

Tabela Problema de aeração 

Consultar guia de resolução de 

problemas - Tabela Problema de 

aeração 

Resíduos industriais contendo 

corantes ou tintas. 

Verificar fontes do resíduo industrial. Policiar lançamentos na rede de 

esgotos. 

6 Pequena quantidade de espuma leve e 

recente cor bronze. 

Não caracterizado como problema. 

Normalmente indica um bom processo 

de operação com produção de efluente 

de boas características. 

  

(Fonte: Manual of Practice No. OM-9 apud PEIRANO, 2014) 
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Quadro 16 - Problemas de arraste de sólidos 

Indicações/Observações Causa Provável Verificar/Monitorar Solução 

Aglomerados localizados de sólidos de lodo 

emergindo em determinados locais do 

decantador. 

Licor misto com fácil sedimentação quando 

submetido ao teste de sedimentação com 

sobrenadante limpo e claro. 

Mau funcionamento do 

equipamento. 

Verificar a operação dos seguintes 

equipamentos: 

a. calibração dos medidores de vazão 

b. entupimento parcial ou completo das 

bombas e/ou tubulação de retorno e 

descarte de lodo 

c. equipamento de coleta do lodo 

d. danos nas chicanas e cortinas de 

entrada e saída do decantador 

e. nivelamento dos vertedores 

Reparo ou troca de equipamentos. 

Verificar taxa de remoção do lodo e 

espessura da camada do lodo no 

decantador. 

Ajustar taxas de retorno e coletor de lodo e 

velocidade do mecanismo coletor. Se possível, 

manter profundidade da camada de lodo de 30 cm 

a 1 m do fundo do decantador. 

Ar ou gás aprisionado nos 

flocos de lodo ou ocorrência 

de desnitrificação. 

Executar testes de sedimentação do 

lodo. 

Movimentar vagarosamente enquanto 

ocorre a sedimentação do lodo 

verificando a liberação de bolhas. 

a. caso ocorra, verificar concentração 

de nitrato no efluente secundário para 

constatar processo de nitrificação 

b. se não ocorrer a liberação de bolhas, 

não está ocorrendo nitrificação. 

Do resultado dos testes: 

a. se ocorrer a nitrificação, verificar Tabela 

Agrupamento e flotação de lodo (Item 1) 

b. se não ocorrer, verificar causa acima e Tabela 

Flocos dispersos 

Temperatura do sistema Verifique se as chicanas de entrada e 

saída para ter uma distribuição 

adequada de sólidos no decantador 

Modificar ou instalar chicanas adicionais nos 

decantadores. 

(Fonte: Manual of Practice No. OM-9 apud PEIRANO, 2014) 
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Quadro 17 - Problemas de arraste de sólidos - Continuação 

Indicações/Observações Causa Provável Verificar/Monitorar Solução 

Aglomerados localizados de sólidos de lodo 

emergindo em determinados locais do 

decantador. 

Licor misto com fácil sedimentação quando 

submetido ao teste de sedimentação com 

sobrenadante limpo e claro. 

Sobrecarga 

hidráulica ou de 

sólidos 

Verificar a distribuição de vazão 

para cada tanque de aeração e 

decantador. 

Equalizar o escoamento ajustando níveis de vertedores, válvulas, 

etc. 

Verificar a velocidade ascensional 

na superfície do decantador para 

vazões médias e de pico 

Se a velocidade ascensional exceder a capacidade de projeto, 

utilizar decantadores adicionais, se possível. 

Verificar a taxa de aplicação dos 

sólidos. 

Ampliar o sistema de lodos ativados através da construção de um 

novo decantador ou tanque de aeração, ou aumentar o descarte de 

lodo de maneira a reduzir o SSTA para um F/M apropriado. 

Verificar camada de lodo no 

decantador. 

Se a carga de sólidos se encontra correta, mas a camada de lodo 

está muito alta, aumentar a taxa de retorno e, se possível, mudar a 

alimentação para o processo de estabilização por conato, de forma 

a transferir o lodo do decantador para o tanque de aeração. 

Aumentar a taxa de descarte se a idade do lodo está muito alta. 

Verificar arredores do decantador 

para ventos excessivos. 

Providenciar protetor para ventos, caso decantador de grandes 

dimensões. 

Verificar modalidade do processo. Se possível, alterar processos para reaeração do lodo ou modo de 

estabilização por contato. 

Verificar resultados do Jar-test. Acrescentar polímero ou sulfato de alumínio como medida 

temporária. 

Verificar infiltração ou vazão de 

alimentação excessiva. 

Determinar programa de redução de vazão e infiltração. 

(Fonte: Manual of Practice No. OM-9 apud PEIRANO, 2014) 
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Quadro 18 - Problemas de Entumecimento de Lodo (Bulking) 

Indicações/Observações Causa Provável Verificar/Monitorar Solução 

1 Nuvens de aglomerados homogêneos de lodo no 

decantador. Licor misto com fácil sedimentação 

quando submetido ao teste de sedimentação com 

sobrenadante limpo claro. Exames microscópicos 

mostram poucos ou ausencia de organismos 

filamentosos. 

Aumento abrupto do IVL. 

Carga orgânica inadequada, 

causando o crescimento de lodo 

entumecido e disperso. 

Verificar e monitorar 

tendências para: 

a. Variação de SSVTA 

b. Variação da idade de lodo 

c. Variação de F/M 

d. Variação dos níveis de 

OD 

e. Variação na DBO do 

afluente 

Aumentar a taxa de descarga para até 10% 

por dia até o processo aproximar-se dos 

valores normais dos parâmetros de 

operação. 

Temporariamente aumente a taxa de 

retorno para minimizar o arraste de sólidos 

do decantador. Continue até os parâmetros 

operacionais se normalizarem. 

Alto nível de OD causando o 

crescimento descontínuo do lodo. 

Avalie o aumento de níveis 

de OD 

Diminuir o nível de OD preferencialmente 

na ordem de 1,5 a 2 mg/L. 

Presença de substâncias tóxicas, 

causando crescimento descontínuo 

do lodo. 

Verifique a taxa de consumo 

de oxigênio do licor no 

tanque de aeração. 

Policiar lançamentos na rede de esgotos. 

2 Mesmo que acima, excetuando os exames de 

microscópio, que mostram numerosos filamentos 

presentes. 

Nota: Tente identificar se os filamentos são fungos 

ou bactérias. 

Deficiência de nutrientes no 

efluente causando formação de 

aglomerados filamentosos 

Verificar o nível de 

nutrientes no tanque de 

aeração. 

Se o nível de nutrientes é menor que a taxa 

média, realiza testes procurando dosar 

nutrientes através da adição de nitrogênio 

(amônia anidra), fósforo (fósforo 

trisódico) e/ou ferro na forma de cloreto 

férrico. 

Verificar a 

sedimentabilidade do licor 

misto através de teste de 

sedimentabilidade. 

Realiza teste para melhoramento das 

características de sedimentabilidade do 

lodo através da adição de nutrientes. 

Clorar o RL a 2 a 3 kg/dia/1000kg de 

SSVTA 

Acrescentar produtos para sedimentação, 

se possível, para reduzir os efeitos 

enquanto o problema está sendo corrigido. 

(Fonte: Manual of Practice No. OM-9 apud PEIRANO, 2014) 
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Quadro 19 - Problemas de Entumecimento de Lodo (Bulking) 

Indicações/Observações Causa Provável Verificar/Monitorar Solução 

2 Mesmo que acima, 

excetuando os 

exames de 

microscópio, que 

mostram 

numerosos 

filamentos 

presentes. 

Nota: Tente 

identificar se os 

filamentos são 

fungos ou 

bactérias. 

Baixo OD nos tanques de aeração 

causando aglomerados 

filamentosos. 

Verificar OD em diversos pontos do 

tanque. 

Se a média de OD encontra-se inferior a 0,5 mg/L, aumentar a 

aeração até a obtenção de valores de 1,5 a 2 mg/L. 

Se OD próximo a zero em alguns pontos do reator, porém 

com 1,0 mg/L ou mais em algumas localidade: 

Aumentar a velocidade dos aeradores, se possível, ou 

aumentar a elevação do vertedor de saída ou a submergência 

dos rotores. 

Clorar o RL a 2 a 3 kg/dia/1000kg de SSVTA 

Acrescentar produtos para sedimentação, se possível, para 

reduzir os efeitos enquanto o problema está sendo corrigido. 

Grande variação o pH da água 

residuária ou pH no tanque de 

aeração inferior a 6,5. 

Verificar e monitorar o pH do afluente. Se o pH for inferior a 6,5, verificar a origem do efluente 

industrial. Se possível, parar ou deutralizar descarga na 

origem ou antes do tanque de aeração. 

Caso impossibilidade de executar o item acima, elevar o pH 

adicionando produto alcalino como o bicarbonato de sódio, 

soda cáustica ou cal no afluente do tanque de aeração. 

Verificar ocorrência de nitrificação no 

processo devida a elevada temperatura ou 

baixo F/M. 

Se não há necessidade de nitrificação, aumentar valor de 

descarte para até 10% por dia para interromper a nitrificação. 

Se necessária a nitrificação, elevar o pH adicionando produto 

alcalino como o bicarbonato de sódio, soda cáustica ou cal no 

afluente do tanque de aeração. 

Clorar o RL a 2 a 3 kg/dia/1000kg de SSVTA 

Acrescentar produtos para sedimentação, se possível, para 

reduzir os efeitos enquanto o problema está sendo corrigido. 

Quantidade elevadas de bactérias 

filamentosas na água residuária 

afluente ou linhas internas na ETE 

estão causando aglomerados 

filamentosos no processo de lodos 

ativados. 

Verificar a presença de filamentos na 

água residuária afluente. 

Clorar o afluente em dosagens de 5 a 10 mg/L. 

Se necessário altas dosagens, efetuar com cautela. Aumentar 

as dosagens de 1,0 a 2,0 mg/L. 

Verificar nos fluxos secundários a 

presença de aglomerados filamentosos. 

Otimizar a performance de outras unidades do processo. 

Expandir processos das unidades. 

Gradiente de DBO5 solúvel 

insuficiente, causando baixo F/M. 

Verificar a solubilidade de DBO5 ao 

longo do tanque de aeração 

Avaliar a alteração do processo para alimentação escalonada 

ou fluxo pistão. 

(Fonte: Manual of Practice No. OM-9 apud PEIRANO, 2014) 
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Quadro 20 - Problemas de Agrupamento e Flotação de lodo 

Indicações/Observações Causa Provável Verificar/Monitorar Solução 

Aglomerados de lodo (do tamanho 

de bolas de ping-pong a bolas de 

futebol) surgindo e dispersando na 

superfície do decantador. Presença 

de bolhas na superfície do 

decantador. Teste de sedimentação 

do licor misto apresenta rápida 

sedimentação, entretanto, parte ou 

todo o lodo flota a superfície em 

um período de 2 horas após o 

início do teste. 

Desnitrificação do decantador. Verificar aumento de nitratos no 

efluente secundário. 

Se não há necessidade de nitrificação, aumentar 

gradualmente o valor de descarte para reduzir ou 

interromper a nitrificação. Se necessária, reduzir 

para o valor mínimo permitido. 

Verificar o aumento da idade do lodo 

e redução de F/M. 

Aumentar gradualmente o descarte para manter o 

processo dentro dos valores apropriados de idade 

de lodo e F/M, especialmente em situações de 

temperatura elevada quando a idade do lodo deve 

ser reduzida. 

Verificar concentração de OD nos 

tanques de aeração 

Aumentar o OD proporcionando oxigênio ao longo 

da camada de lodo. 

Verificar a taxa de retorno e 

profundidade da camada de lodo no 

decantador. 

Aumentar a taxa de RL para manter a camada de 

lodo entre 30 cm e 1 m da base do decantador. 

Verificar o correto funcionamento dos 

mecanismos do decantador. 

Realizar manutenção e ajustes necessários. 

Calcular o número de decantadores 

necessários para o processo. 

Reduzir o tempo de detenção. 

Condições anaeróbicas ocorrendo no 

decantador. 

Consultar guia de resolução de 

problemas - Tabela Problema de 

aeração (Item 3) 

 

Consultar itens acima 
 

Verificar problemas mecânicas como, 

por exemplo, lodo obstruindo 

tubulações. 

Realizar manutenção e ajustes necessários. 

(Fonte: Manual of Practice No. OM-9 apud PEIRANO, 2014) 
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Quadro 21 - Problemas de Efluente secundário turvo 

Indicações/Observações Causa Provável Verificar/Monitorar Solução 

Efluente secundário do 

decantador apresenta-se 

turvo e contém material 

suspenso. Licor misto 

apresenta baixa 

sedimentabilidade com 

sebrenadante turvo. 

Baixo SSTA nos tanques de 

aeração devido a partida do 

sistema. 

Consultar guia de resolução de problemas - Problemas de formação de espuma (Item 1) 

Aumento da carga orgânica. Examinar o licor misto e RL no microscópio. 

Verificar presença e atividade de protozoários. 

a. Se poucos ou ausência de protozoários, provável ocorrência de choque 

orgânico 

b. Se grande presença de flagelados ou amebas, sistema pode encontrar-se 

sobrecarregado 

Verificar F/M. Incluir carga de DBO de linhas 

do processo tais como sobrenadante do 

espessador, filtrados, etc 

Se o F/M estiver acima do normal, reduzir a taxa de descarga para até 10% 

por dia até o processo retornar a níveis adequados de F/M e aumentar a taxa 

de retorno para minimizar a camada de lodo e transferir sólidos para o tanque 

de aeração. 

Verificar OD no tanque de aeração Ajustar o nível de OD preferencialmente na ordem de 1,5 a 2 mg/L. 

Adicionar coagulantes como sulfato de alumínio, cloreto férrico ou polímero 

para ajudar na sedimentação dos flocos. 

Choque por carga tóxica Examinar o licor misto e RL no microscópio. 

Verificar presença e atividade de protozoários. 

a. Caso protozoários presentes, mas inativos, possível carga tóxica recente no 

processo. Reduzir a descarga, mas manter a operação normal. 

B. Se os protozoários forem poucos ou ausentes e a OD for adequada, 

indicam carga tóxica no processo. Se tóxicos ainda presentes no sistema, 

manter descarte normal ou aumentar continuamente o descarte por alguns 

dias para a limpeza do processo. Se a carga tóxica já passou pelo sistema, 

obter inóculo de lodo e interromper descarte até crescimento dos 

microrganismos. 

Verificar se a taxa de respiração no licor misto 

teve rápido decréscimo. 

Se esta é menor que 5 mg/g.h, provável ocorrência de choques de toxicidade. 

Verificar presença de tóxicos em amostras 

compostas do afluente e no licor misto. 

Se constatado presença de metais no licor misto, considerar aumento do 

descarte por aproximadamente uma semana. Também tentar localizar fontes 

de resíduos tóxicos. 

Aeração excessiva causando 

cisalhamento dos flocos. 

Examinar o licor misto no microscópio. 

Verificar flocos dispersos ou fragmentados 

para a presença e atividade de protozoários. 

Se protozoários ativos e saudáveis e flocos dispersos, consultar guia de 

resolução de problemas de aeração (Item 1) 

Baixo OD nos tanques de 

aeração. 

Examinar o licor misto no microscópio para a 

presença e atividade de protozoários. Verificar 

F/M e OD. 

Caso poucos ou nenhum protozoário, F/M inferior ou na faixa normal de 

valores, baixo OD, consultar guia de resolução de problemas de aeração 

(Itens 2 e 3) 

(Fonte: Manual of Practice No. OM-9 apud PEIRANO, 2014) 
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Quadro 22 - Problemas de flocos dispersos. 

Indicações/Observações Causa Provável Verificar/Monitorar Solução 

Pequenas partículas com aparência 

de cinza flutuando no decantador e 

no teste de sedimentabilidade do 

licor misto 

F/M extremamente baixa e além da 

taxa de aeração prolongada (inferior a 

0,05) 

Verificar e monitorar tendências para: 

a. Aumento de SSVTA 

b. Aumento da idade de lodo 

c. Redução de F/M 

d. Aumento da aeração para mesmo 

níveis de OD 

e. Redução da taxa de descarte 

f. Redução dos valores descarte  

g. Redução da carga orgânica (DBO 

ou DQO) no afluente secundário 

Se a presença de lodo como cinzas é significante a 

ponto de alterar a qualidade do efluente, devido o 

acréscimo de sólidos suspensos. Aumentar a taxa 

de descarga para até 10% por dia para aumentar a 

relação F/M  e reduzir a idade do lodo para valores 

ótimos de parâmetros. 

Verificar a sedimentabilidade do licor 

misto através de teste de 

sedimentabilidade. 

Caso ocorra rápida sedimentação, deixando 

partículas em suspensão, reduzindo a qualidade do 

efluente, aumentar a descarga segundo item 

descrito acima. 

Verificar pequena quantidade de 

espuma fina na superfície do 

decantador. 

Caso ocorrendo a redução na qualidade do 

efluente, aumentar a descarga segundo o item 

acima. 

Pequenas partículas de lodo leve e 

"fofo" flotando no decantador. O 

teste de sedimentabilidade do licor 

misto sedimenta vagarosamente, 

deixando flocos leves presentes na 

superfície do vaso. 

Sobrecarga no tanque de aeração 

(elevada F/M), resultando em um lodo 

recente e de baixa densidade 

Verificar e monitorar tendências para: 

a. Redução de SSVTA 

b. Redução da idade de lodo 

c. Aumento de F/M 

d. Redução da aeração para mesmo 

níveis de OD 

Diminuir a taxa de descarga para até 10% por dia 

até o processo aproximar-se dos valores normais 

dos parâmetros de operação. 

Verificar a programação de descarte. Evitar a descarga no sistema nos momentos em 

que a carga orgânica esteja alta. 

Verifique se a carga orgânica dos 

fluxos secundários contribuem 

significativamente para a operação de 

todo o processo. 

Inclua a DBO de todos os contribuintes no cálculo 

do F/M. 

(Fonte: Manual of Practice No. OM-9 apud PEIRANO, 2014) 
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8.1.6 Segurança 

Deve-se atentar para as seguintes observações: 

8.1.6.1 Ambiente de Trabalho 

Ter completa consciência do ambiente de trabalho. Localizar no laboratório operacional tudo o 

que interessa à segurança do plantonista, tais como extintor de incêndio e lava-olhos; e saber 

como usá-los corretamente. 

8.1.6.2 Manuseio de ácidos concentrados 

Ter atenção ao manusear ácido sulfúrico. Não jogar água sobre ácido sulfúrico concentrado. No 

caso de diluir o ácido sulfúrico, adicionar vagarosamente o ácido na água. Lembrar que o EPI 

pode salvaguardar a integridade física do plantonista (Referência IT 272). 

NOTA: em caso de queimadura com ácido sulfúrico concentrado, secar o local e colocar 

bicarbonato de sódio na parte afetada e lavar com bastante água. 

Organizar os materiais e equipamentos sobre a bancada, que deverá estar sempre limpa, de 

modo funcional. 

NOTA: Cuidado para não contaminar os reagentes - para cada um, utilizar uma pipeta e, após 

o uso, lavá-la. A contaminação pode provocar alterações nos reagentes, exalando gases que 

podem ser tóxicos ou estourar o frasco. Para segurar um frasco, o correto é apoiar sua base em 

uma das mãos e segurar sua lateral com a outra. 

8.1.6.3 Lavagem do material 

Os frascos usados para a coleta de amostras devem ser rigorosamente limpos. Inicialmente 

lavados com água, sabão ou detergente; após, enxaguar abundantemente com água da torneira 

e, por fim, com água destilada, de forma a eliminar qualquer resíduo dos detergentes. 
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8.2 PROCEDIMENTOS NA ETE NO HORÁRIO DA TARIFA HORO 

SAZONAL  

A ETE deverá reduzir o consumo de energia no “Horário de Ponta” estipulado pela CEEE, 

através da tarifa horo-sazonal. O “horário de ponta” é das 19:00h às 22:00 horas.  

Cabe ao plantonista da estação manter ou reduzir o número de motores em funcionamento, 

conforme orientação prévia da GMAN, a partir das 17:45h até as 21:15 horas.  

No “Horário Brasileiro e Verão”, sem que os medidores de energia das estações tenham os 

respectivos relógios adiantados, o “horário de ponta” é das 19:00h às 22:00 horas. Neste período 

cabe ao plantonista da estação reduzir o número de motores em funcionamento, se necessário, 

conforme orientação prévia da GMAN, a partir das 18:45h até as 22:15 horas. 

8.3 MANUTENÇÕES ESPECÍFICAS 

As manutenções específicas são operações não rotineiras, ou seja, são realizadas apenas em 

intervalos de tempo definidos ou conforme a necessidade. 

8.3.1 Limpeza do poço de acumulação 

Realizada em um período que varia de 4 a 6 meses 

A necessidade é identificada através da perda de vazão da bomba, de cerca de 500 L/s para 300 

L/s, devido ao acúmulo de areia no fundo do tanque. 

Procedimento: 

- Informar da necessidade de limpeza ao Lider da EQ-ETENAV 

- Fechar comporta de entrada (Figura 101) 
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Figura 101 - Comporta de entrada da ETE 

  

(Fonte: Própria da autora) 

8.3.2 Manutenção dos desarenadores 

Caso seja necessária alguma intervenção nas unidades de desarenação, o sistema apresenta 

comportas que permitem o seu fechamento. 

Figura 102 - Comportas de entrada do desarenador 

 

(Fonte: Própria da autora) 
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8.3.3 Troca das membranas dos difusores de ar 

Caso forem observados bolhas de ar maiores (como as destacadas na Figura 103) do que as 

micro bolhas observadas no tanque de aeração, é necessária a troca da membrana do difusor de 

ar.  

Figura 103 - Tanque de aeração. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

Procedimento: 

- Fechar as comportas após o desarenador 

- Desvio do lodo de recirculação para o tanque que não será esvaziado através da 

mudança do partidor 

Figura 104- Partidor de entrada do esgoto no tanque de aeração 

 

(Fonte: Própria da autora) 
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- Abrir a válvula de expurgo do tanque 

Figura 105 - Válvula de expurgo do tanque de aeração. 

 

(Fonte: Própria da autora) 

Observação: caso a manutenção no tanque de aeração seja rápida, não é necessário fechar as 

comportas do desarenador, apenas desviar o esgoto bruto através do partidor localizado na 

entrada dos tanques 
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9 Conclusões e Recomendações 

A partir da bibliografia estudada, do levantamento in loco e do material já existente, foi possível 

a elaboração do manual de operação. As características detalhadas do tratamento realizado na 

ETE, juntamente com o passo a passo das atividades operacionais diárias, permitem, de forma 

didática, a operação da estação. 

Além disso, através do acompanhamento das atividades diárias foi possível observar que a 

equipe operacional da ETE São João Navegantes desempenha seu papel da forma mais eficiente 

possível considerando as limitações físicas existentes. No momento das visitas foram 

constatados alguns equipamentos avariados como uma das bombas de reciclo e as centrífugas 

de adensamento do lodo. A falta destes equipamentos acaba limitando uma das formas de 

controle do sistema de lodos ativados e sobrecarregando os biodigestores, respectivamente. A 

ETE também apresenta um número limitado de caçambas de lodo que podem ser retiradas, 

porém existe, esporadicamente, a necessidade de retirar mais do que o estabelecido. 

Também foi relatado que o poço de entrada do afluente sempre é mantido com nível elevado 

visando não sobrecarregar o desarenador. O desarenador deve funcionar de acordo com as 

características do esgoto para o qual foi projetado. Sendo assim, recomenda-se um estudo do 

impacto do lodo de fossa séptica encaminhado a ETE. Lodos de fossa apresentam características 

diferentes do esgoto doméstico que chega pela rede do sistema de esgotamento sanitário.  

Na observação das análises realizadas na ETE foi constatado que são realizadas diariamente a 

identificação do pH do esgoto bruto e do efluente da estação, porém, não são realizadas 

correções do pH, caso necessário. Recomenda-se avaliar a necessidade destas análises. Além 

disso, as análises de DBO, DQO, entre outras, que são de essencial importância para verificar 

a eficiência do processo, não são realizadas na ETE, impossibilitando a rapidez na tomada de 

decisão na operação. 

Atualmente, a quantidade de oxigênio dissolvido nos tanques de aeração é medida por titulação. 

Recomenda-se a aquisição de oxímetro tornando possível a análise em tempo real do OD. O 

oxímetro também possibilita a economia de energia através da automação dos aeradores. 
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