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4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 – Generalidades 

 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado o lodo gerado nas estações de 

tratamento de água (ETA Taiaçupeba) e de esgoto (ETE Barueri). Para melhor 

entendimento do contexto, será apresentada uma descrição dos processos e 

operações da ETA e ETE. Em seguida, é feita uma descrição dos leitos de secagem, 

assim como da metodologia utilizada na pesquisa. 

 

 

4.2 – Descrição da Estação de Tratamento de Água - Taiaçupeba 

 

 

A ETA Taiaçupeba está localizada no município de Suzano, Estado de São Paulo. A 

estação está situada junto à margem esquerda da Represa Taiaçupeba, compondo 

um dos mananciais do Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT), e fornece cerca de 15% 

do total de água tratada que abastece a Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP), atendendo uma população de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes 

da Zona Leste. Contando com uma área equivalente a 50 hectares, a ETA tem 

espaço físico suficiente para a implantação do sistema de tratamento da fase sólida. 
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Figura 4.1 – Vista geral do posicionamento da Estação de Tratamento de Água em relação a 
captação de água bruta no Reservatório de Taiaçupeba. 

 

A ETA Taiaçupeba entrou em operação em 1992 e sua implantação foi concebida 

em três etapas de 5,0 m3/s de água tratada, a segunda etapa foi concluída em 1998, 

e atualmente conta com uma vazão nominal de 15 m3/s, estando na terceira etapa 

de ampliação. O processo de tratamento adotado pela estação é, assim como as 

demais ETAs operadas pela SABESP na RMSP, do tipo convencional de ciclo 

completo, constituído dos seguintes processos: coagulação, floculação, 

sedimentação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção do pH. 

 

 

Figura 4.2 - Vista geral da ETA Taiaçupeba – Disposição de suas unidades de tratamento. 

 

 Processo de Coagulação. A água bruta a ser tratada, é recalcada a partir do 

Reservatório de Taiaçupeba para a ETA, através de adutoras, sendo bombeada até 

Captação de Água Bruta

ETA Taiaçupeba

Captação de Água Bruta

ETA Taiaçupeba
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uma estrutura de chegada. Esta estrutura, além de abrigar duas comportas, “stop-

log’s”, também atua como unidade de mistura rápida, com aplicação do coagulante, 

cal e permanganato de potássio na água bruta. 

 

 

Figura 4.3 – Vista geral da estrutura de chegada de água bruta e aplicação de produtos químicos. 

 

A ETA Taiaçupeba tem opção de utilizar diferentes coagulantes, podendo ser os 

mesmos aplicados isoladamente ou em conjunto, dependendo da qualidade da água 

bruta. Os coagulantes empregados pela respectiva ETA são sulfato de alumino, 

cloreto férrico, sulfato férrico, clorosulfato férrico e cloreto de polialumínio. 

 

 Processo de Floculação. A ETA Taiaçupeba possui um total de seis 

floculadores do tipo mecanizado, formados por três câmaras de floculação em série, 

com gradientes de velocidade decrescentes de montante para jusante. Formando 

assim três zonas de turbulência distintas (alta, média e baixa). 
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Figura 4.4 – Vista geral do interior do floculador. 

 

As dimensões de cada floculador são de 900 m2 de lado por 4,25 m de altura, 

perfazendo um volume igual a 3.825 m3 cada unidade. Para uma vazão média 

10m3/s , tem-se que o tempo de detenção hidráulico é de 38,25 minutos. 

 

 Processo de Sedimentação. Conforme já mencionado no item anterior, a ETA 

possui seis floculadores, os quais estão associados em linha a seis decantadores do 

tipo convencional de fluxo horizontal. A separação entre as duas unidades 

(floculação e sedimentação) é feita por uma cortina difusora de madeira. Esta possui 

a finalidade de eliminar a turbulência na água gerada pelos floculadores, não 

permitindo assim sua propagação para os decantadores. 

 

A remoção do lodo sedimentado no fundo dos decantadores, é relizado por um 

processo de raspagem através de pontes rolantes no sentido de contra-fluxo da 

água a uma velocidade constante de 0,83m/min. 

 

As dimensões de cada decantador são de 30 metros de largura por 100 metros de 

comprimento e 4,25 metros de altura. 
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Figura 4.5 – Vista geral dos decantadores e pontes rolantes da ETA. 

 

Com uma vazão média de 15m3/s de água na ETA, estima-se que as taxas de 

escoamento superficial seja de 48,0 m3/m2/dia. 

 

 Processo de Filtração. A ETA Taiaçupeba conta com 20 filtros, sendo estes, 

por gravidade, de fluxo ascendente e do tipo camada profunda. Seu material filtrante 

é constituído unicamente por areia, operando com nível e vazão de água constante. 

As carreiras de filtração giram entorno de 30 a 60 horas, dependendo da qualidade 

da água decantada. 

 

Cada filtro é formado por 2 células, com um canal central de coleta de água de 

lavagem e distribuição de água decantada, e tendo uma área total de filtração igual a 

87 m2 por filtro. 
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Figura 4.6 – Vista geral dos filtros em operação. 

 

A lavagem dos filtros é do tipo água em contra corrente juntamente com a injeção de 

ar. Para uma vazão média de 10 m3/s, tem-se uma taxa de filtração de 496,6 

m3/m2/dia. 

 

 Processo de Correção Final de pH, Fluoretação e Desinfecção. A ETA 

Taiaçupeba apresenta três formas de dosagem de cloro, a pré, inter e pós-cloração. 

A aplicação de cloro foi substituída pelo uso do permanganato de potássio como 

agente pré-oxidante, afim de evitar a lise de algas presentes na água bruta e 

conseqüente causadores de gosto e odor. Assim a aplicação de cloro passou a 

ocorrer na forma de inter e pós-cloração. 

 

A correção do pH da água final se deve a aplicação de um pós-alcalinizante, cal 

virgem, através de bombas dosadoras ou por gravidade. 

 

 Gerenciamento de Resíduos. A ETA Taiaçupeba possui, basicamente, dois 

pontos principais geradores de resíduos, a saber: água de lavagem dos filtros e o 

lodo gerado nos decantadores. 

 

A água de lavagem dos filtros é encaminhada para dois tanques de equalização, 

com capacidade igual a 1.400 m3 cada. A vazão de água equalizada retorna para o 
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início do processo de tratamento. O lodo gerado nos decantadores é encaminhado 

para o tanque de equalização de lodos. 

 

 

Figura 4.7 – Vista geral dos tanques de equalização de água de lavagem. 

 

 

Figura 4.8 – Vista geral do tanque de equalização do lodo dos decantadores. 

 

O lodo equalizado, então, é bombeado a um sistema de adensamento mecanizado 

do tipo tela fixa e raspador de lodo móvel, constituídos por três unidades com 

capacidade hidráulica de 54 m3/h cada. Recentemente, também, conta com dois 

adensadores mecânicos do tipo rotativo, com capacidade hidráulica de 60 m3/h. A 

operação adequada de adensamento e posterior desidratação do lodo, envolve a 

preparação e aplicação de polímeros, estabilizando o lodo. 
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Posteriormente o lodo adensado mecanicamente é conduzido a dois tanques de 

equalização de lodo adensado com capacidade igual a 50 m3 cada. Estes estão 

localizados na área externa do Prédio de Adensamento e Desidratação. 

 

Depois da equalização do lodo adensado, a um teor de sólidos entorno de 4%, 

posteriormente este é encaminhado para o sistema de desaguamento mecânico, 

localizado no prédio da figura acima. Na época o sistema de desaguamento do lodo 

conta com quatro centrífugas com capacidade individual de 30 m3/h cada. O teor de 

sólidos do lodo desaguado mecanicamente varia em torno de 15%, dependendo das 

condições de operação dos processos de equalização e adensamento do lodo. 

 

 

Figura 4.9 – Vista geral das centrífugas. 

 

Nos dias atuais a ETA Taiaçupeba implantou o sistema de células para disposição 

final do lodo gerado no processo de tratamento da fase sólida, localizada na própria 

estação. Essas células são leitos de secagem natural escavados no terreno, que 

recebe uma cobertura de uma manta impermeabilizante (PEAD), para impedir a 

infiltração do percolado no solo, e assim, geração de um passivo ambiental. Todo o 

lodo depois do processo de desaguamento mecânico é encaminhado para estas 

células. 
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Figura 4.10 – Vista geral da construção de uma das células de disposição dos resíduos gerados nos 
processos de tratamento de água na ETA Taiaçupeba. 

 

 

Figura 4.11 – Vista geral de uma célula de disposição final de resíduos. 
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FIGURA 4.12 – Fluxograma das principais unidades de tratamento da ETA TAIAÇUPEBA. 
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4.3 – Descrição da Estação de Tratamento de Esgoto – Barueri 

 

 

A ETE – Barueri situa-se no município de Barueri, às margens esquerda do Rio Tietê 

em terreno limitado por este curso de água e pela estrada de ferro FEPASA. 

 

 

Figura 4.13 – Vista da Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri. 

 

O Sistema Barueri foi concebido pelo Plano Diretor de Esgotos da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) para atender às bacias de drenagem dos rios 

Pinheiros e Tietê, localizadas a jusante da sua confluência com o rio Tamanduateí 

até os municípios de Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Cotia, Osasco e Barueri, e as 

bacias do rio Tamanduateí, localizadas a partir do moinho velho até a sua foz do rio 

Tiête. 

 

As instalações existentes da ETE Barueri correspondem a primeira etapa, com 

capacidade nominal de projeto para tratar 7,0 m³/s, operando atualmente com uma 

vazão média em torno de 8,5 m³/s (Relatório Operacional Março de 2008), chegando 

a vazão de pico máximo, em períodos de chuva da ordem de mais de 10,0 m³/s e 

em períodos normais de cerca de 7,0 m³/s. O esgoto afluente a ETE Barueri 

atualmente é de 80% de origem doméstica e 20% industrial. 
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O processo de tratamento da ETE Barueri é do tipo Lodos Ativados Convencional. O 

processo de tratamento é constituído por duas fases: líquida e sólida. A fase líquida 

engloba os tratamentos preliminar, primário e secundário. A fase sólida é formada 

pelo tratamento preliminar, tratamento do lodo e desidratação mecânica. Todo o 

processo de tratamento de esgoto da estação de Barueri, tanto da fase líquida como 

da sólida, está descrita abaixo. 

 

 Poço Distribuidor. O esgoto bruto afluente à ETE chega em um poço 

enterrado que serve como poço de sucção da Estação Elevatória de Esgoto Bruto. O 

esgoto chega à ETE através do Interceptor Tietê Oeste Margem Sul, instalado a 

cerca de 30 metros de profundidade, que encaminha o fluxo ao poço distribuidor, 

sendo o esgoto bombeado até o canal afluente às grades mecanizadas. O poço 

possui um volume de armazenamento igual a 10.491 m3 e a capacidade de vazão de 

31,5 m3/s. 

 

 

Figura 4.14 – Vista Geral do Poço Distribuidor. 

 

 Gradeamento Grosseiro. É a primeira unidade da etapa de tratamento 

preliminar, sendo responsável pela remoção dos sólidos grosseiros. As grades, com 

10 cm de abertura, ficam posicionadas junto ao poço de sucção, na região das 
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tomadas de esgoto bruto que alimentam os conjuntos moto-bomba da estação 

elevatória. Esta unidade é composta por quatro canais, 3 e mais 1 de reserva, com 

dimensões de 1,5 m de largura e 5,3 m de altura cada, e possui capacidade para 

7,0m3/s de vazão. 

 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto. Este sistema capta o esgoto armazenado 

no poço de sucção e recalca para o canal de entrada da ETE, a montante das 

unidades de gradeamento médio. Essa elevatória é formada por dois poços secos 

que abrigam bombas centrífugas de eixo vertical, sendo que a interligação entre o 

poço de sucção e os poços secos é feita através da própria tubulação de sucção das 

bombas. 

 

 Gradeamento Médio. Através da Estação Elevatória, o esgoto é encaminhado 

a esta unidade, que destina-se à remoção de material sólido grosseiro de menores 

dimensões. As grades, com 2,5 cm de abertura, são instaladas em canais que 

recebem aeração a montante e jusante das mesmas de forma a evitar que haja 

sedimentação de material sólido devido às baixas velocidades de escoamento. O 

material retido nas grades é descarregado em uma correia transportadora, o qual é 

armazenado temporariamente em caçambas, sendo posteriormente disposto no 

aterro local. Esta unidade é composta por dois canais, 1 mais 1 reserva,  com 

dimensões de 3,2 m de largura e 4,9 m de altura cada, e possui, também, 

capacidade para 7,0 m3/s de vazão. 

 

 Unidade de Desarenação. Esta é a última unidade da etapa de tratamento 

preliminar, cuja função, também, é de remoção de material sólido grosseiro, de 

maior sedimentabilidade (“areia”). Formada por canais aerados, instalados em 

paralelo, que funcionam alternadamente para viabilizar as operações de limpeza. A 

unidade de desarenação é composta por quatro canais em paralelo, com dimensões 

iguais a 30 m de comprimento por 9 m de largura e profundidade útil de 4,5 m, e 

capacidade de vazão de 27 m3/s. 
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Figura 4.15 – Vista geral da unidade de desarenação. 

 

 Tanques de Pré-aeração. Após o esgoto passar pelo tratamento preliminar, 

este é encaminhado para os tanques de pré-aeração. Esta unidade tem a função de 

pré-aerar os esgotos afluentes aos decantadores primários de forma a evitar que os 

mesmos fiquem em condições anaeróbias, devido às características sépticas 

apresentadas pelo esgoto em função do longo percurso do trajeto até a estação. 

Este sistema é constituído por quatro tanques em paralelo com dimensões iguais a 

50 m de comprimento por 9 m de largura e profundidade útil de 4,5 m, com uma 

capacidade de vazão de 4,5 m3/s cada. 
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Figura 4.16 – Vista geral do tanque de pré-aeração. 

 

 Unidade de Decantação Primária. O esgoto é encaminhado através de um 

conduto forçado, equipado com medidor Venturi, aos tanques de decantação 

primária, no total de 8 tanques de 95 m de comprimento por 18 m de largura e 3,5 m 

de profundidade cada, e uma  vazão média de 9,5 m3/s. Cuja função é a retenção 

dos sólidos em suspensão, que sedimentam-se, assim como, o material flotante, 

formando escuma na superfície, os quais, ambos são removidos através de 

raspadores mecanizados. O lodo sedimentado é encaminhado para um sistema de 

gradeamento fino, para remoção de sólidos, e posteriormente, encaminhado para a 

unidade de adensamento de lodo primária. A escuma também é encaminhada para 

outro sistema de gradeamento fino, e posteriormente para os digestores. 
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Figura 4.17 - Vista geral da unidade de decantação primária. 

 

 Tanques de Aeração. Nesta etapa ocorre o tratamento biológico do lodo 

oriundo dos decantadores primários, por sistemas de Lodos Ativados. A Estação 

possui 8 tanques de aeração, com um volume de 19.890 m3 cada (130,0 m x 25,5 x 

6,0 m), sendo 4 tanques de mistura completa e 4 modificados, podendo operar 

também em regime de fluxo tipo “pistão”. O sistema de aeração é do tipo ar difuso e 

ocorre por meio de difusores de bolhas finas. O descarte de lodo de excesso pode 

ser feito tanto pela linha de retorno de lodo, ou também, através do “mixed liquor”, 

retornando ao início do tratamento. 
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Figura 4.18 – Vista geral do Tanque de Aeração. 

 

 Unidade de Decantação Secundária. Esta é a última etapa do tratamento do 

esgoto da fase líquida, antes do seu descarte para o rio Tetê. Os tanques de 

decantação secundária, com 11 unidades em operação e volume de 6.648 m3 cada 

(46,0 m de diâmetro x 4,0 m de profundidade), recebem o efluente dos tanques de 

aeração. A remoção tanto do lodo como da escuma é feita através de um braço 

raspador rotativo, presente nos tanques. O lodo retido no centro do decantador é 

bombeado para a estação elevatória de lodo, sendo uma parte do lodo recirculada 

para os tanques de aeração e a outra, para o sistema de tratamento da fase sólida. 

O efluente final é vertido pelas canaletas periféricas do decantador e conduzido ao 

seu destino final, o rio Tietê. 
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Figura 4.19 – Vista geral do Decantador Secundário. 

 

 Adensadores por Gravidade. O lodo primário antes de chegar aos 

adensadores, a sua montante, ele passa por uma grade fina, com 1 cm de abertura, 

já a escuma passa por duas grades finas, cuja abertura é de 1,9cm. Posteriormente 

o lodo, com um teor de sólidos em média igual a 1,5%, é conduzido aos 

adensadores por gravidade, sendo o total de 4 unidades de formato circular (29,0m 

de diâmetro x 3,54m de altura) e com captura média de sólidos de 59%. O líquido 

sobrenadante é retornado para o poço de chegada no início do processo de 

tratamento.  

 

 Unidade de flotação. O lodo de excesso do tratamento biológico é conduzido 

aos flotadores, sendo o total de 6 unidades (14,6m de diâmetro x 2,82m altura), 

promovendo o adensamento do material sólido, através da injeção de água 

pressurizada saturada de ar no fundo do flotador. Com uma taxa de captura média 

de sólidos de 92%, o lodo flutuante é removido por raspadores superficiais para 

calhas coletoras, o líquido removido retorna para o poço de chegada no início do 

processo de tratamento.   
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 Unidades de Digestão do Lodo. Os lodos adensados, oriundos dos 

adensadores por gravidade e dos flotadores, são conduzidos para os digestores 

anaeróbios. A unidade de digestão é composta por 2 conjuntos com 4 digestores 

cada, de diâmetro de 33,0m e altura de 10,0m, com sistema de mistura, podendo 

operar como digestores primário ou secundário. O lodo digerido é conduzido para 

um tanque de armazenagem de fundo cônico, e o sobrenadante dos digestores 

secundários retorna para o poço de coleta no início do processo.  

 

 Unidade de Condicionamento Químico. O lodo digerido é conduzido a 

unidade de condicionamento químico, onde ocorre a floculação das partículas, com 

a finalidade de melhorar as condições de desaguamento. Esta unidade é composta 

por: um tanque circular de armazenamento e homogeneização de lodo digerido, 

equipado com um raspador mecanizado; um tanque retangular dividido em 4 

câmaras em série, onde ocorre a aplicação do cloreto férrico e do leite de cal; um 

tanque circular para o armazenamento do lodo condicionado, equipado também com 

um raspador mecanizado; um sistema de produção de leite de cal; e 4 tanques de 

armazenamento de cloreto férrico. 

 

 

Figura 4.20 – Vista geral da unidade de condicionamento químico. 
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 Unidade de Desaguamento Mecânico. Esta unidade é a última etapa de 

tratamento do esgoto da fase sólida, antes da sua disposição final. A unidade de 

desidratação mecânica é composta de 3 filtros-prensa de placas (150 placas / 2m2 

cada), elevando o teor de sólidos de 4%, lodo condicionado, para 25% em média, 

lodo desidratado. Ao final de cada ciclo do filtro-prensa, o lodo desaguado é 

encaminhado para pátio de armazenamento, para posterior disposição final, o aterro 

Bandeirantes da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

 

 

Figura 4.21 – Vista Geral de um Filtro-Prensa. 

 

 

Figura 4.22 – Vista geral do pátio de Armazenamento do Lodo Desaguado. 
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A ETE ainda conta com algumas unidades complementares, como: Produção de ar 

comprimido, edifício dos compressores; Águas de serviço, reutilização do efluente 

dos decantadores secundários; Água Potável; e sistema de fornecimento de energia, 

subestação que alimenta por exemplo sopradores e bombas elevatória. 

 

 



41 

 

Figura 4.23 – Fluxograma das principais unidades de tratamento da ETE BARUERI. 
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4.3 – Experimento da Secagem do Lodo em Leitos 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida para avaliar o processo de secagem natural de lodo, 

submetidos às variações climáticas. Para tal, parte da metodologia utilizada neste 

trabalho foi adaptada dos estudos realizados por Comparini (2001) e Lima (2009) 

 

 

4.3.1 – Leitos de secagem  

 

 

Para a realização da pesquisa foram implantados quatro leitos de secagem (Figura 

4.24), dois abertos e dois cobertos, na área externa do prédio da Engenharia Civil na 

USP - SP, o espaço foi cedido pelo Laboratório de Mecânica dos Solos (LMS). Os 

leitos de secagem, com 1,80m² de área cada, foram construídos sobre piso 

impermeabilizado com concreto e cercados por uma mureta de 20cm de altura, para 

evitar o contato do lodo com a água de escoamento superficial e do solo. Para 

avaliar o processo de secagem do lodo sem a interferência de chuvas, foi construído 

em dois leitos uma cobertura, 2,5m de altura, de estrutura de madeira e revestido 

com lona plástica transparente, utilizada em estufas agrícola. 

 

 

Figura 4.24 – Vista geral dos leitos de secagem aberto e coberto. 
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A área onde foi implantado os leitos de secagem é cercado por grades e portão 

impedindo o acesso de pessoas não autorizadas e de animais no local. 

 

 

4.3.2 – Aspectos climáticos 

 

 

Ao lado dos leitos de secagem foi instalado uma estação hidrometeorológica portátil 

da “DYNAMET” modelo CR10X (Figura 4.25), que mede: Temperatura do ar (°C); 

umidade relativa (%); radiação solar global (kW/m2); velocidade do vento (m/s); 

temperatura do lodo (°C); e precipitação (mm). Os dados hidrometeorológicos 

medidos pelos sensores, valor médio de dez minutos, são armazenados no 

“Datalogger” da estação, esses dados são obtidos através do software da “Campbell 

Scientific”. 

 

 

Figura 4.25 – Vista geral da estação meteorológica. 

 

A estação tem capacidade de armazenamento de dados por um período de três 

meses. Os dados hidrometeorológicas obtidos servirão de parâmetro para avaliação 

do processo de secagem do lodo. 
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4.3.3 – Período de secagem do lodo 

 

 

Para avaliar o processo de secagem do lodo em diferentes condições climáticas 

foram determinados períodos de 30 dias, um tempo curto comparado ao período de 

70 à 98 dias adotados por Comparini (2001) e Lima (2009), porém nas suas 

pesquisas, alguns ensaios, a maior perda de umidade do lodo se deu nos primeiros 

30 dias do período de secagem. Salihoglu (2007) em seu trabalho com secagem de 

lodo obteve um lodo final com 75% TS no período de 30 dias. Durante todo período 

experimental, 07/2010 à 04/2011, foram realizados seis ciclos de secagem, 

abrangendo diferentes estações climáticas do ano, seguem as datas: 

 

 Primeiro ciclo: início em 12/07/2010 e término em 11/08/2010; 

 Segundo ciclo: início em 24/08/2010 e término em 22/09/2010; 

 Terceiro ciclo: início em 06/10/2010 e término em 06/11/2010; 

 Quarto ciclo: início em 18/11/2010 e término em 19/12/2010; 

 Quinto ciclo: início em 19/01/2011 e término em 19/02/2011; 

 Sexto ciclo: início em 16/03/2011 e término em 15/04/2011. 

 

No fim de cada ciclo os lodos contidos nos leitos de secagem foram transportados, 

em sacos de ráfia, de volta para as estações de tratamento de origem e dispostos 

em locais devidamente apropriados. 

 

 

4.3.4 – Metodologia de secagem do lodo 

 

 

No desenvolvimento desta pesquisa foram utilizado lodo desaguado gerado na ETA 

Taiaçupeba e na ETE Baureri, o lodo foi coletado e transportado das estações até os 

leitos de secagem em recipientes (bombonas) fechados, para manter suas 

características físicas (umidade) inalteradas (Figura 4.26).  
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(4.26a) 

 

(4.26b) 

Figura 4.26 – Coleta e transporte do lodo, (4.26a) ETE Barueri, (4.26b) ETA Taiaçupeba. 

 

O lodo coletado na ETA Taiaçupeba e na ETE Barueri foram dispostos em leitos 

separados, enchendo cada um dos quatro leitos de secagem com aproximadamente 

400L de lodo, em leiras com 30cm de altura (Figura 4.27). Comparini (2001) em sua 

pesquisa obteve melhor rendimento na secagem do lodo com leitos de 10cm do que 

os leitos com 50cm de altura, Salihoglu (2007) utilizou leiras com 25cm de altura e 

obteve resultados significativos. Certamente quanto menor a camada do lodo maior 

será a eficiência do processo de secagem, porém, maior será também a 

disponibilidade de área do leito, o que pode tornar inviável a implantação do leito. 

 

 

(4.27a) 

 

(4.27b) 

Figura 4.27 – Disposição do lodo no leito; (4.27a) Lodo da ETE, (4.27b) Lodo da ETA. 

 

A frequência do revolvimento do lodo adotado na pesquisa, em todos os ciclos, foi 

de três vezes por semana. O lodo foi misturado manualmente com o auxílio de 

enxada (Figura 4.28).  
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(4.28a) 

 

(4.28b) 

Figura 4.27 – Revolvimento do lodo; (4.28a) Lodo da ETA, (4.28b) Lodo da ETE. 

 

 

4.3.5 – Plano de amostragem do lodo 

 

 

Para a coleta de amostras a leira do lodo foi divida em três camadas (superior, 

intermediária e inferior), para cada qual foi coletado uma amostra composta, de três 

amostras simples retiradas de pontos distintos da leira (Figura 4.29). As amostras 

simples foram coletadas com auxílio de uma escavadeira manual, dispostas em um 

tabuleiro, misturadas (homogeneizadas) e quarteadas (ABNT, 2004b). Então, foram 

coletadas alíquotas das amostras em Beckers de 200mL, previamente identificados 

como: Origem do lodo (ETA ou ETE); tipo do leito de secagem (aberto ou coberto); 

local de coleta da leira (superior, intermediária e inferior), conforme Figura 4.30. O 

restante da amostra que sobrou no tabuleiro e não foi utilizada retornou para o leito 

de leito de secagem. 
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Figura 4.29 – Desenho com vistas superior e corte da leira. 

 

Ao final de cada batelada de amostragem eram coletadas no total de 12 amostras de 

lodo, 3 em cada leito, e encaminhadas para análise. A frequência de coleta das 

amostras era de três vezes por semana, no intervalo de dois dias. Logo após o 

término das coletas as leiras eram revolvidas. 

 

    

    
Figura 4.30 – Etapas da amostragem do lodo; coleta das amostras, mistura e homogeneização das 

amostras, classificação dos pontos amostrais. 
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4.3.6 – Análises do teor de sólidos 

 

 

As amostras coletadas foram encaminhadas para o laboratório de Saneamento 

“Prof. Lucas Nogueira Garcez” da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 

localizado no prédio da engenharia civil em São Paulo. As análises de teor de 

sólidos (APHA,1998) foram realizadas três vezes por semana, conforme Figura 4.31. 

 

    

    

    
Figura 4.31 – Etapas do processo de análise do teor de sólidos do lodo de ETA ETE. 

 


