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AVALIAÇÃO OPERACIONAL E CARACTERÍSTICAS DO LODO GERADO NA 
INDÚSTRIA DA ÁGUA DO LITORAL SUL DE PERNAMBUCO 

 
RESUMO 

 
A indústria da água desempenha papel de fundamental importância para a sociedade, por 

permitir o suprimento, em diversos setores, de um produto essencial à vida. Por outro lado, 

essa indústria, como qualquer outra, gera resíduos, denominados lodos de ETAs (estações 

de tratamento de água), que necessitam ser tratados e dispostos adequadamente. Esta 

dissertação foi desenvolvida com o intuito de avaliar os sistemas de tratamento de água dos 

municípios de Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande, 

localizados no litoral sul do Estado de Pernambuco. Objetivou também contribuir, através 

de estudos de caracterização, para a implantação de alternativas de tratamento e disposição 

dos resíduos gerados nas ETAs dessa região, tendo em vista os problemas ambientais 

causados pela má disposição desses tipos de despejos. Foi realizado um levantamento de 

dados, junto à Companhia Pernambucana de Saneamento, sobre as características de cada 

sistema do referido setor, como também foram realizadas coletas dos resíduos produzidos 

por essas estações, para avaliação das principais características físicas, químicas e 

bacteriológicas. Os resultados da pesquisa demonstraram que os sistemas de São José da 

Coroa Grande, Santo Amaro de Sirinhaém e Barra de Sirinhaém não se enquadram dentro 

dos padrões de potabilidade no que se refere aos parâmetros cor e turbidez. Os estudos de 

caracterização dos resíduos indicaram lodos de fácil desidratação, com resistência 

específica oscilando entre 1,08 x 10¹¹ m/kg e 5,95 x 10¹¹ m/kg, e tamanho médio de 

partículas variando entre 16,7 µm  e 54,5 µm. A parcela de sólidos totais fixos e voláteis 

presentes nos resíduos dos filtros foram em média de 70% e 30%, respectivamente. No 

decantador da ETA Barreiros, o percentual foi de 79% e 21%. Esses resultados indicaram a 

presença de uma pequena porção biodegradável. Dentre os metais encontrados nos 

resíduos, o Al, o Fe e o Mn foram os que apresentaram os maiores índices, tanto nos 

despejos dos filtros quanto no lodo do decantador da ETA Barreiros. Os metais que não se 

enquadram dentro dos limites para o extrato solubilizado, obtido a partir do lodo do 

decantador da ETA Barreiros, foram: Al (14,1 mg/L), Fe (1,98 mg/L) e Mn (2,5 mg/L). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Indústria da água, resíduos de ETAs. 
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OPERATIONAL EVALUATION AND CHARACTERISTICS OF THE SLUDGE 
GENERATED IN THE WATER INDUSTRY OF THE SOUTH COAST OF 

PERNAMBUCO STATE, BRAZIL. 
 

ABSTRACT 
 
The water industry plays an important in society, as it supplies an essential product of life 

to many different sectors. On the other hand, this industry, as any other, generates residues, 

called sludge of WTP’s (water treatment plants), that need to be treated and disposed of 

adequately. This dissertation was developed in order to evaluate the water treatment plants 

from the cities of Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros and Sao José da Coroa 

Grande, located in the south coast of the State of Pernambuco. It also aimed to contribute, 

through studies of characterization, to the implementation of alternatives for treatment and 

disposal of the residues generated by the WTP’s in this region, observing the problems 

caused in the environment by the irregular disposal of these sludges. The data on the 

characteristics of each plant of the related sector was collected from Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA). Samples of the residues produced by these 

plants were also collected to evaluate the main physical, chemical and bacteriological 

characteristics. The results showed that the plants from São José da Coroa Grande, Santo 

Amaro de Sirinhaém and Barra de Sirinhaém did not meet the potability limits or the 

parameters for colour and turbidity. The characterization studies of the residues indicated 

that the sludges could be readily dehydrated, with specific resistance oscillating between 

1.08 x 10¹¹ m/kg and 5.95 x 10¹¹ m/kg, and average size of particles varying between 16.7 

µm and 54.5 µm. The total fixed and volatile solid values found in the filter residues were 

on average 70% and 30%, respectively. In the WTP Barreiros decanter, the percentages 

were 79% and 21%. These results indicated the presence of a small biodegradable portion. 

Amongst the metals found in the residues, Al, Fe and Mn had been present at the highest 

levels, both in the backwash waste of the filters and in the sludge from the decanter of the 

WTP Barreiros. In the samples obtained from the WTP Barreiros sludge decanter, the 

metals that didn’t meet the established limits for solubilized extract were:  Al (14.1 mg/L), 

Fe (1.98 mg/L) and Mn (2.5 mg/L).   

 
KEY-WORDS:  water industry, residues of WTP.  
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CAPÍTULO 1  
 
 
INTRODUÇÃO GERAL 
 
 
1.1 Introdução 
 

Dentre os recursos naturais disponíveis em nosso planeta, a água é sem dúvida 

essencial e insubstituível para os seres vivos, em suas diversas atividades.  

Devido ao consumo cada vez maior de água no mundo observa-se uma crescente 

preocupação, não só dos especialistas da área de recursos hídricos, como também de 

profissionais da área de saneamento e meio ambiente, com a preservação das fontes 

disponíveis ao homem. Estima-se que do total de água existente no planeta, apenas 1% é 

doce e está acessível, sendo que esta parcela não se encontra eqüitativamente distribuída 

entre todos os países. Observa-se ainda que o aumento das atividades realizadas pelos 

homens contribui para a geração de despejos com grandes parcelas de água, que sem o 

devido tratamento, estão sendo lançados no meio ambiente, nos próprios mananciais, 

tornando-os inaproveitáveis para fins mais nobres. Esse fato tem despertado o interesse dos 

estudiosos, dentre eles o engenheiro, para as alternativas de tratamento e reaproveitamento 

desses despejos, no intuito de promover um melhor gerenciamento das fontes de água 

disponíveis e de evitar maiores transtornos pela falta desse recurso imprescindível à vida.  

Criada em 29 de julho de 1971, através da lei nº 6307, a Companhia Pernambucana 

de Saneamento (COMPESA) tem como missão a execução da política governamental de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco, por meio da 

prestação de serviços à população, além de promover a educação e conscientização 

sanitária de seus usuários e zelar pela preservação dos recursos hídricos do Estado. Para 

garantir a qualidade da água distribuída, a COMPESA dispõe atualmente de 184 estações 

de tratamento de água distribuídas pelo Estado. 

A riqueza natural dos municípios localizados no litoral sul do Estado de 

Pernambuco vem atraindo visitantes de outros Estados e países. O seu alto potencial 

econômico e turístico permitiu a liberação por parte do Governo do Estado de cerca de US$ 

25 milhões, destinados a obras de melhorias na região. Contemplado atualmente com o 

Projeto Costa Dourada, programa de investimentos cujo objetivo é promover as condições 
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necessárias para desenvolver um centro turístico a nível nacional e internacional, o Centro 

Turístico de Guadalupe, prevê a implantação de melhoria e ampliação das condições de 

acesso, sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, eletrificação e 

telecomunicação, em toda área de sua influência, compreendida entre os municípios de 

Cabo de Santo Agostinho e São José da Coroa Grande. 

 Diante do exposto e tendo em vista a magnitude do empreendimento, bem como os 

problemas ambientais verificados a partir das atividades industriais desenvolvidas na 

região, torna-se fundamental a implantação de estudos sobre melhores alternativas de 

gerenciamento dos resíduos gerados a partir dessas atividades, com o objetivo de minimizar 

os impactos negativos ao meio ambiente. Dentre essas atividades, podemos citar aquelas 

desenvolvidas pela indústria da água, que apontam inclusive para grande aumento de 

produção no intuito de atender a nova demanda, o que implica conseqüentemente na 

geração de uma parcela maior de despejos. 

Neste trabalho foram estudados dois aspectos importantes dos sistemas de 

abastecimento de água dos municípios de Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e 

São José da Coroa Grande, localizados no litoral sul do Estado de Pernambuco. O primeiro 

refere-se à qualidade da água distribuída para a população, através do diagnóstico de cada 

sistema. O segundo, aos resíduos gerados a partir das impurezas retiradas das águas brutas 

tratadas nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) desses municípios, denominados 

lodos de ETAs. 

Os lodos gerados nas ETAs vem causando progressivos prejuízos ao meio ambiente, 

principalmente pelo fato de serem lançados, sem qualquer tratamento,  nas proximidades 

dessas unidades de tratamento, em redes de águas pluviais ou diretamente em rios e afins. 

Esses resíduos, quando provenientes dos decantadores das ETAs, são classificados como 

resíduos sólidos pela norma NBR 10.004 (ABNT, 2004), logo não podem ser lançados nos 

cursos d’água sem o devido tratamento. Por se tratarem de despejos com altas 

concentrações de sólidos totais, precisam ser tratados e dispostos adequadamente, evitando 

assim prejuízos ao meio ambiente. Para isso faz-se necessário a realização de estudos sobre 

as características desses resíduos, com o objetivo de avaliar qual a melhor forma de 

tratamento, do ponto de vista técnico e econômico, bem como a alternativa mais adequada 

de disposição no meio ambiente. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Geral 

 

Este trabalho tem por objetivo fazer um levantamento das atuais condições dos 

sistemas de tratamento de água do litoral sul do Estado de Pernambuco, bem como realizar 

a caracterização física, química e bacteriológica dos resíduos gerados nas ETAs dessa 

região, no intuito de sugerir alternativas de tratamento e disposição para esses despejos. 

 

1.2.2 Específicos 

 

• Realizar o diagnóstico operacional de cada ETA, dos sistemas de tratamento de 

água de Barra de Sirinhaém, Sirinhaém, Santo Amaro de Sirinhaém, Rio Formoso, 

Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande, enfocando o tipo de tratamento 

empregado, suas condições técnico-operacionais e eficiência de tratamento; 

 

• Caracterizar os resíduos gerados nas ETAs do litoral sul  do Estado, a partir de 

análises físicas, químicas e bacteriológicas; 

 

• Sugerir, a partir dos estudos realizados neste trabalho, alternativas de tratamento e 

disposição dos despejos gerados pelos sistemas de tratamento de água do litoral sul 

do Estado de Pernambuco. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
ÁGUA, TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO E RESÍDUOS GERADOS EM ETAs 
 
 
2.1 Água 
 

A água é um mineral bastante abundante em nosso planeta. É importante insumo 

dos mais variados processos produtivos e representa sempre mais da metade da composição 

dos seres vivos. Ao contrário de outros minerais, como o ferro e o petróleo, a água está 

sempre associada à vida. Sem água não pode haver vida. 

Em termos históricos, a descoberta da composição química da água é fato recente. 

Há mais ou menos 200 anos, após séculos de ignorância, o químico francês Antoine 

Lavoisier conseguiu produzir água a partir dos gases hidrogênio e oxigênio, estabelecendo 

a sua composição química. Utilizando um processo inverso, alguns anos depois, Alessandro 

Volta, conseguiu decompor a água nos dois gases.  

Em seu estado natural mais comum, a água é um líquido transparente, sem sabor e 

odor, e que assume a cor azul-esverdeada em lugares profundos. Formada por um átomo de 

oxigênio e dois de hidrogênio, é um composto estável que não se decompõe em seus 

elementos até 1300 °C, reage com os metais alcalinos (Li, Na, K, Rb e Cs) formando base e 

desprendendo hidrogênio, com alguns óxidos metálicos para formar hidróxidos e com os 

não metálicos para formar ácidos. 

Atualmente a água é alvo das atenções das grandes nações, principalmente pela 

consciência das graves conseqüências que todo planeta pode sofrer pelo uso desregrado e 

não preservação dos recursos hídricos disponíveis ao homem. Este fato deve-se 

principalmente ao crescente consumo de água no mundo, devido ao aumento da população, 

do desenvolvimento industrial e de outras atividades humanas. A perspectiva de um 

colapso mundial de água foi apresentada de forma preocupante em janeiro de 1992, pelos 

participantes da Conferência Internacional sobre Água e Ambiente, realizada em Dublin 

(Irlanda), que reuniu 500 especialistas de todo mundo. A previsão dos especialistas e 

técnicos na área de recursos hídricos, saneamento e meio ambiente é de que a água está se 

tornando cada vez mais escassa, principalmente devido ao lento e irreversível processo de 

poluição que os mananciais vêm sofrendo. A preocupação mundial faz sentido. Hoje, está 
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ficando cada vez mais difícil encontrar água de qualidade, tanto para uso doméstico, como 

para irrigação. Isso porque os rios estão sendo transformados em caudalosos depósitos de 

lixo e poluentes. 

 

2.1.1 Importância do abastecimento público de água 

 

A água influencia diretamente a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento do 

ser humano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e seus países 

membros, “todas as pessoas, em quaisquer estágios de desenvolvimento e condições sócio-

econômicas têm o direito de ter acesso a um suprimento adequado de água potável e 

segura”. 

Do ponto de vista sanitário o abastecimento de água é essencial. A implantação ou 

melhoria dos serviços de abastecimento de água traz como resultado uma rápida e sensível 

melhoria na saúde e nas condições de vida de uma comunidade, principalmente através do 

controle e prevenção de doenças, da promoção de hábitos higiênicos, do desenvolvimento 

de esportes e da melhoria das condições de higiene pública. Constitui o melhor 

investimento em benefício da saúde pública. 

Conforme tem sido constatado unanememente em diversos países, a implantação ou 

melhoria dos sistemas de abastecimento de água traz como conseqüência uma diminuição 

sensível na incidência das doenças de veiculação hídrica, que segundo Azevedo Neto e 

Richter (1998), são doenças em que a água serve como veículo do agente infeccioso. Esse 

efeito benéfico se acentua bastante com a implantação e melhoria dos sistemas de esgotos 

sanitários. Por outro lado, tem também sido constatado que a implantação de sistemas 

adequados de abastecimento de água e de destino dos dejetos, a par da diminuição das 

doenças transmissíveis pela água, indiretamente ocorre a diminuição da incidência de uma 

série de outras doenças, não relacionadas diretamente aos excretos ou ao sistema de 

abastecimento de água. 

Do ponto de vista econômico o abastecimento de água é também de grande 

relevância. Sua implantação se traduz num aumento de vida média da população servida, 

numa diminuição da mortalidade em geral e, em particular da infantil, numa redução do 
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número de horas perdidas com diversas doenças. Estes fatos se refletem, portanto, num 

aumento sensível do número de horas de trabalho dos membros de uma comunidade, e com 

isto aumento de produção.  

Desta forma, é de fundamental importância para a saúde e progresso de toda 

comunidade que esta conte com água de qualidade adequada e em quantidade suficiente 

para todas suas necessidades.  

Contudo, tendo em vista que as águas naturais se destinam a vários fins, tais como, 

abastecimento doméstico, fins industriais, produção de energia elétrica, fins recreacionais, 

navegação e fins agro-pecuários, torna-se necessário haver um adequado planejamento dos 

recursos hídricos de uma região, de modo a se procurar satisfazer a estas variadas 

finalidades.  

2.1.2 Tipos de águas 

A água naturalmente disponível ao homem dificilmente é encontrada pura devido a 

sua grande capacidade de dissolver outras substâncias, especialmente minerais, gases e 

matéria orgânica, sendo, por isso, conhecida como solvente universal. Suas características, 

modificadas durante o ciclo hidrológico por agentes naturais ou antrópicos, definirá a 

necessidade ou não de tratamento e o tipo de tratamento mais adequado a que deve ser 

submetida para fins de abastecimento. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) em sua Resolução nº 357, de 

17 de março de 2005, classifica as águas doces, salobras e salinas do Brasil, segundo a 

qualidade requerida para os seus diversos usos. A norma NBR 12.216 da ABNT - 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - também faz uma classificação das águas 

naturais, recomendando o tratamento mínimo necessário a cada tipo de água para garantir 

sua potabilidade. A Tabela 2.1 resume a classificação adotada e o tipo de tratamento 

requerido de acordo com o CONAMA e com a ABNT. 
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Tabela 2.1 – Classificação das águas doces e tratamento mínimo para potabilização 

Classificação das águas Tratamento mínimo 

Classe especial Desinfecção 

Classe 1 Tratamento simplificado 

Classe 2 Tratamento convencional 
CONAMA 

Classe 3 Tratamento convencional ou avançado 

Tipo A Desinfecção e correção de pH 

Tipo B Tecnologia que não exija coagulação química  

Tipo C Tecnologia com coagulação química. ABNT 

Tipo D 
Tecnologia Tipo C  e tratamento complementar 

apropriado a cada caso. 

 

Fonte: Adaptado de CONAMA  (2005) e ABNT (1992). 

 

A Resolução nº 357/2005 apresenta as seguintes definições: 

• Tratamento simplificado - clarificação por meio de filtração, desinfecção e 

correção de pH quando necessário. 

• Tratamento convencional - clarificação com utilização de coagulação e floculação, 

seguida de desinfecção e correção de pH. 

• Tratamento avançado - técnica de remoção e/ou inativação de constituintes 

refratários aos processos convencionais de tratamento, que podem conferir à água 

características, tais como: cor, odor, sabor, atividade tóxica e patogênica. 

 

A NBR 12.216 faz as seguintes considerações sobre os tipos de águas: 

• Tipo A - águas superficiais ou subterrâneas provenientes de bacias sanitariamente 

protegidas. 

• Tipo B - águas superficiais ou subterrâneas provenientes de bacias não protegidas. 

• Tipo C - água superficiais provenientes de bacias não protegidas. 

• Tipo D - águas superficiais de bacias não protegidas, sujeitas à poluição 
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No Brasil, os padrões de potabilidade estão atualmente especificados na Portaria nº 

518 do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 26 de março 

de 2004, que define em seu capítulo II Art. 4º água potável como sendo: “água para 

consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos 

atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereçam riscos à saúde”. 

 

2.1.2.1 Características físicas, químicas, microbiológicas e radioativas  

 

As impurezas contidas nas águas conferem às mesmas propriedades positivas ou 

negativas, que em função dos usos a que se destinam podem representar inconvenientes de 

ordem higiênica, estética ou econômica. Suas características físicas, químicas, 

microbiológicas e radioativas devem ser determinadas por meio de exames específicos, 

realizados em amostras adequadas de água, que devem ser coletadas obedecendo a 

cuidados e técnicas apropriadas, com volume e número de amostras adequadas. A Portaria 

518/2004, em seu artigo nº 17 diz que:  

As metodologias analíticas para determinação dos parâmetros físicos, 

químicos, microbiológicos e de radioatividade devem atender às 

especificações das normas nacionais que disciplinem a matéria, da edição 

mais recente da publicação Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater, de autoria das instituições American Public 

Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) 

e Water Environment Federation (WEF), ou das normas publicadas pela 

ISO (International Standartization Organization). 

As características físicas das águas geralmente são fáceis de determinar. Embora 

consideradas, do ponto de vista sanitário, de importância relativamente pequena, segundo 

Di Bernardo (2002), podem ser determinantes na escolha da tecnologia de tratamento. 

Dentre as características físicas das águas destacam-se: cor, turbidez, sabor e odor, 

temperatura e condutividade elétrica. 

 As características químicas das águas devem-se principalmente à presença de 

substâncias dissolvidas, geralmente avaliáveis por meios analíticos. São de grande 
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importância do ponto de vista sanitário, pelo efeito que a presença de alguns elementos ou 

compostos químicos podem causar sobre o organismo dos consumidores, ou sob o aspecto 

higiênico, bem como sob o aspecto econômico, tendo em vista que a presença de certos 

elementos ou compostos químicos na água a ser tratada pode inviabilizar o emprego de 

certas tecnologias de tratamento e exigir tratamentos específicos. As principais 

características químicas a serem observadas são: pH, alcalinidade, dureza, cloretos e 

sulfatos, ferro e manganês, nitratos e nitritos, impurezas orgânicas e substâncias tóxicas. 

Alguns organismos, como certas bactérias, vírus e protozoários, são patogênicos, 

podendo provocar doenças e serem a causa de epidemias. Outros organismos, como 

algumas algas, são responsáveis pela ocorrência de sabor e odor desagradáveis, ou por 

distúrbios em filtros e outras partes do sistema de abastecimento, além de produzirem 

toxinas (neurotoxinas e hepatoxinas), quando ocorre a proliferação acentuada das algas 

azuis/verdes (cianobactérias). A biologia da água, que constitui o ramo denominado 

“Hidrobiologia”, ocupa-se de dois campos: o vegetal e o animal. Dentre os organismos de 

maior interesse com relação ao abastecimento de água podemos citar: algas (verdes, azuis e 

diatomáceas), bactérias, protozoários e vermes. As características microbiológicas das 

águas são avaliadas através dos exames bacteriológicos e hidrobiológicos. Os principais 

grupos indicadores de poluição biológica são: coliformes totais; coliformes termotolerantes; 

bactérias heterotróficas; cianobactérias, também denominadas cianofíceas ou algas azuis. 

A presença na água de compostos radioativos, provenientes de atividades realizadas 

em laboratórios, hospitais e indústrias, como também de rochas e minerais existentes 

naturalmente em águas superficiais e subterrâneas, podem permitir a liberação de radiações 

do tipo alfa, beta ou gama. As características radioativas das águas devem ser avaliadas 

devido aos efeitos maléficos que essas radiações trazem ao homem. A Portaria 518/2004 

diz que quando os valores das radiações encontradas forem superiores aos VMP (valores 

máximos permissíveis) deverá ser feita a identificação dos radionuclídeos presentes e a 

medida das respectivas concentrações. Nesse caso, a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear - CNEN - definirá sobre a potabilidade da água, sendo que apenas será exigida 

obrigatoriedade de investigação dos parâmetros radioativos quando houver evidência de 

causas de radiação natural ou artificial. 
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2.2 Tecnologias de tratamento 

 

A água bruta, como é encontrada no curso d’água,  para enquadrar-se dentro dos 

padrões de potabilidade em suas características físicas, químicas e microbiológicas, de 

forma que não ofereça risco à saúde humana, na maioria das vezes necessita ser submetida 

a algum tipo de tratamento. Di Bernardo (2003) define tratamento de águas de 

abastecimento como o conjunto de processos e operações realizados com a finalidade de 

adequar as características da água bruta aos padrões aceitáveis para o consumo humano. 

As tecnologias de tratamento de águas para abastecimento são classificadas, de 

acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizada pelo IBGE (2002), em 

convencionais e não-convencionais. As tecnologias convencionais incluem as etapas de 

coagulação, floculação, decantação e filtração, enquanto as não-convencionais empregam a 

filtração direta ascendente e descendente, a dupla filtração e a filtração lenta para fins de 

potabilização. Essa classificação não considera a simples desinfecção como tecnologia de 

tratamento para águas superficiais, já que esta técnica é aplicável apenas a águas 

provenientes de bacias sanitariamente protegidas e seguras. 

Di Bernardo (2002) classifica as tecnologias de tratamento de águas, quando a 

coagulação química é utilizada sem o emprego de pré-tratamento, em: tratamento em ciclo 

completo, floto-filtração, filtração direta descendente, filtração direta ascendente e dupla 

filtração. 

Segundo pesquisa realizada por Di Bernardo (2003), a partir de informações 

fornecidas pelas Companhias Estaduais de Saneamento (CESB), no que se refere ao 

abastecimento de água, o tratamento convencional ainda é o mais utilizado no Brasil, 

principalmente nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, possivelmente 

devido às variações da qualidade da água bruta ao longo do ano, com aumentos 

significativos de turbidez nos períodos chuvosos. A pesquisa também revela que as 

tecnologias não-convencionais vem se difundindo cada vez mais em nosso país, com 

destaque para a região Nordeste, onde o grande número de captações em açudes, que 

funcionam como decantadores naturais, parece favorecer o emprego da filtração direta. Os 

resultados da pesquisa podem ser melhor observados na Figura 2.1. 

 



11 

11

85

3

7

71

29

13

417

50

168

51

184

8 8

43

10 11

19

132

1

91

0

9

0

15

39

15

39

4 4
5

16

41
27

0 0

3

1,00

12

0 0

7

0

2

0 0 0 0

2

1 11

12

1 1 0 0

6

2

1

11

0

3

27

0 0 1

5

0 0 0 0 1 0 0

2
3

1 0

3

0 0

20

0 0
1

10

100

1000

Alag
oa

s
Bah

ia

Bras
ilia

Esp
irit

o S
an

to

Mato
 G

ros
so

 do
 Sul

Mina
s G

era
is

Pern
am

bu
co

Rio 
Gran

de
 do

 S
ul

Ron
do

nia

Rora
im

a

San
ta 

Catr
ain

a

Serg
ipe

Toc
an

tin
s

N
úm

er
o 

de
 E

TA
s

Tratamento convencional
Filtração direta ascendente
Filtração direta descendente
Dupla filtração
Filtração lenta

 
Figura 2.1 – Distribuição de ETAs operadas pelas  CESB, por tipo de tecnologia. 

 

Fonte: Di Bernardo (2003). 

  

A escolha da tecnologia de tratamento deve considerar fatores como: características 

da água bruta e disponibilidade hídrica da região, porte do atendimento, disponibilidade de 

recursos financeiros e existência de pessoal qualificado para construir, operar e manter o 

sistema de tratamento. A tecnologia adotada no projeto deve conduzir ao menor custo sem 

acarretar prejuízo à qualidade da água produzida, que deve alcançar os parâmetros de 

qualidade desejada em função do uso a que se destina. Outro ponto importante que deve ser 

considerado na escolha da técnica de tratamento da água consiste em associar ao fator 

qualidade do produto final alternativas que impliquem na geração das menores quantidades 

de resíduos provenientes do processo de potabilização, ou pelo menos a opção por projetos 

de estações de tratamento de água que incluam o tratamento e gerenciamento desses 

resíduos.  

Di Bernardo (2002) considera a qualidade da água bruta fator decisivo na escolha da 

tecnologia de tratamento. Estudos amplos sobre o manancial escolhido devem ser 

realizados, não só no que se refere à questão econômico-financeira, mas também no tocante 

a aspectos sanitários, prevendo inclusive as flutuações a que estão sujeitas as fontes de 
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abastecimento, o que demonstra que a qualidade da água do manancial escolhido deve ser 

avaliada freqüentemente, além de serem adotadas medidas que visem evitar a sua poluição.  

 

2.2.1 Tratamento em ciclo completo 

 

Azevedo Neto e Richter (1998) dizem que essa tecnologia é aplicável a águas brutas 

que apresentam elevados graus de cor e turbidez, com presença de material coloidal. No 

tratamento em ciclo completo a água bruta deverá ser submetida à coagulação, floculação, 

decantação ou flotação e filtração, antes de receber o tratamento final para posterior 

distribuição. Dependendo da qualidade da água bruta, pode ou não ser necessária alguma 

forma de pré-tratamento. A Figura 2.2 apresenta a foto de uma estação de tratamento de 

água do tipo ciclo completo instalada em Barreiros, litoral sul de Pernambuco. 

 

 
 

Figura 2.2 – Foto de uma estação de tratamento de água em ciclo completo (ETA Barreiros). 

 

2.2.1.1 Coagulação 

 

Geralmente realizada com sais de alumínio ou de ferro como coagulante primário e, 

eventualmente, polímeros, a coagulação é o resultado de dois fenômenos: o primeiro resulta 

das reações do coagulante com a água, o que permite a formação de espécies hidrolisadas 

com carga positiva; o segundo consiste em transportar as espécies hidrolisadas formadas, 

de forma que elas entrem em contato com as impurezas presentes na água, aprisionando-as 
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para que sejam removidas nas etapas seguintes do tratamento. Essas impurezas, geralmente 

formadas por partículas coloidais, substâncias húmicas e microorganismos em geral, 

apresentam carga superficial negativa, que se repelem e tendem a permanecer no meio, se 

suas características não forem alteradas. O processo de coagulação em uma estação de 

tratamento de água ocorre na unidade de mistura rápida, cujos parâmetros de projeto são o 

tempo e o gradiente de velocidade. Di Bernardo (2003) diz que os gradientes de velocidade 

médios de mistura rápida podem variar desde 500 s-1
, ou menos, a valores superiores a 7000 

s-1 e o tempo de mistura rápida observado nas ETAs é da ordem de 1 segundo a mais de 3 

minutos.  

De acordo com a norma NBR 12.216 (ABNT, 1992), constituem dispositivos de 

mistura rápida: 

a) qualquer trecho ou seção de canal ou de canalização que produza perda de carga 

compatível com as condições desejadas, em termos de gradiente de velocidade e 

tempo de mistura; 

b) difusores que produzam jatos da solução de coagulante, aplicados no interior da 

água a ser tratada; 

c) agitadores mecanizados; 

d) entrada de bombas centrífugas. 

 

A etapa de coagulação química, quando necessária, exerce grande influência no 

desempenho das unidades subseqüentes do sistema de tratamento. Estações de tratamento 

de água que empregam a filtração direta não conseguirão reter as impurezas nos meios 

granulares se a etapa de coagulação não for eficiente, como também estações em ciclo 

completo terão a floculação, e conseqüentemente a sedimentação e a filtração, 

comprometidas se a coagulação não for bem sucedida.  

A coagulação pode dar-se por quatro mecanismos: compressão da camada difusa, 

adsorção-neutralização de carga, varredura e adsorção-formação de pontes. A definição do 

mecanismo de coagulação predominante depende do pH de coagulação, dosagem do 

coagulante e características químicas da água bruta. O mecanismo de varredura predomina 

em sistemas de tratamento que possuem unidades de decantação ou de flotação, onde altas 

dosagens de coagulantes são utilizadas, havendo a formação de precipitado de hidróxido de 
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alumínio ou de ferro, quando são utilizados sais destes metais como coagulantes, pois este 

mecanismo permite a formação de flocos maiores, facilitando sua sedimentação ou 

flotação. O mecanismo de adsorção-neutralização de carga é adequado às técnicas de 

tratamento que empregam a filtração direta, tendo em vista que neste caso utiliza-se uma 

dosagem menor de coagulante e não são formados flocos grandes, mas sim partículas 

desestabilizadas para serem removidas nos filtros. O mecanismo de adsorção-formação de 

pontes é observado quando se utiliza polímeros como auxiliares de coagulação, já o 

mecanismo de compressão da camada difusa é menos comum na coagulação realizada em 

ETAs (DI BERNARDO, 2003).  

Dentre os coagulantes e auxiliares de coagulação/floculação mais comumente 

utilizados em ETAs  destacam-se:  

• Sulfato de alumínio - Al2(SO4)3 . 14H2O 

• Cloreto férrico - FeCl3 . 6H2O 

• Sulfato ferroso clorado - FeCl3 . Fe2(SO4)3. 

• Sulfato férrico - Fe2(SO4)3 . 9H2O 

• Hidroxi-cloreto de alumínio - Aln(OH)mCl3n-m  

• Polímeros sintéticos - catiônico, aniônico e não-iônicos 

• Polímeros naturais - amido de mandioca, batata e araruta. 

 

Di Bernardo (2003) diz que a definição da melhor alternativa quanto ao tipo de 

coagulante, como também da dosagem necessária para garantir uma coagulação eficiente 

deve basear-se em investigações experimentais e avaliação econômica. 

 

2.2.1.2 Floculação 

 

 Tem por objetivo promover a agregação das partículas formadas na unidade de 

mistura rápida. Nesta etapa do tratamento deseja-se que as impurezas contidas na água, 

desestabilizadas na etapa anterior, se agreguem formando partículas maiores, 

denominadas flocos, para serem encaminhadas aos decantadores, flotadores ou filtros. 

Em ETAs que possuem unidades de decantação, a floculação tem por finalidade 

aumentar a velocidade de sedimentação dos flocos formados, enquanto ETAs que 
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utilizam a tecnologia de filtração direta o objetivo é aumentar a filtrabilidade dos flocos 

(DI BERNARDO, 2003). 

A norma NBR 12.216 (ABNT,1992) define floculadores como unidades do sistema 

de tratamento utilizadas para promover a agregação de partículas formadas na mistura 

rápida. Essas unidades podem ser hidráulicas ou mecanizadas. Dentre as unidades 

hidráulicas mais comuns em ETAs destacam-se as do tipo chicanas com escoamento 

vertical ou horizontal, do tipo Alabama,  o de meio granular fixo ou expandido e o de 

malhas localizadas em canais. As unidades mecanizadas utilizam agitadores com eixo 

vertical ou horizontal cujos rotores podem ser de paletas paralelas ou perpendiculares ao 

eixo, ou do tipo turbina. 

  Richter e Azevedo Neto (1998) dizem que a seleção do sistema de floculação é 

influenciada por uma série de fatores, dentre os quais se destacam: a) tamanho da 

instalação, b) regularidade na vazão e período de operação, c) segurança operacional, d) 

capacidade operativa e de manutenção local, e) características construtivas, f) custo e g) 

disponibilidade de energia. Os autores dizem ainda que é importante optar por projetos 

mais simples que conduzam aos objetivos desejados. Um tanque retangular, por 

exemplo, dotado de alguns equipamentos de agitação, é uma alternativa mais simples de 

construir do que um canal sinuoso com dezenas de paredes defletoras muito próximas, 

como é o caso de um floculador de chicanas, que ainda apresenta a desvantagem de ter 

sua operação de limpeza dificultada. 

 

2.2.1.3 Decantação 

 

Após o processo de floculação, espera-se que praticamente toda matéria em 

suspensão existente na água bruta tenha se aglutinado, constituindo os flocos, de 

preferência em tamanho e peso suficientes para que possam ser separados da água em 

tratamento através da decantação. 

Decantar significa separar, por gravidade, impurezas sólidas que se contenham em 

um líquido. Desta forma, água decantada é aquela que se purificou através de separação, 

por gravidade, das partículas sólidas trazidas consigo.  
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A sedimentação, com coagulação prévia, é um processo de clarificação usado na 

maioria das estações de tratamento de água, visando reduzir a carga de sólidos aplicada aos 

filtros. 

Segundo Richter e Azevedo Neto (1998), o processo de sedimentação de partículas 

floculentas é denominado de decantação e, as unidades onde se realiza este processo, de 

tanques de decantação ou, simplesmente, decantadores. 

Di Bernardo (2002) define sedimentação como fenômeno físico em que as 

partículas em suspensão apresentam movimento descendente em meio líquido de menor 

massa específica, devido à ação da gravidade, e que a eficiência das unidades de 

decantação, independente do tipo de unidade empregada, pode ficar comprometida devido a 

alguns fatores, destacando-se: má distribuição da vazão total entre unidades em paralelo ou 

na seção transversal de uma mesma unidade, coleta desuniforme da água clarificada, curto-

circuitos hidráulicos, ação de ventos, formação de correntes de origem térmica ou de 

densidade e equipamento e método inadequado de extração de lodo. 

De acordo com a norma NBR 12.216 (ABNT,1992) os decantadores podem ser 

convencionais, ou de baixa taxa, e de elementos tubulares, ou de alta taxa. A referida norma 

diz ainda que o número de decantadores de uma ETA depende de fatores operacionais e 

econômicos, observando-se o seguinte: 

a) estações com capacidade inferior a 1000 m3/dia, em operação contínua, 

ou estações com capacidade de até 10000 m3/dia, com período de 

funcionamento inferior a 18 h/dia, podem dispor de apenas uma unidade 

de decantação, desde que não mecanizada; 

b) estações com capacidade superior a 10000 m3/dia, ou período de 

funcionamento superior a 18 h/dia ou ainda em que os decantadores são 

mecanizados, devem contar pelo menos com duas unidades iguais. 

 

2.2.1.4 Flotação 

 

A flotação por ar dissolvido (FAD) tem sido largamente empregada em sistemas de 

tratamento de água para fins de abastecimento. Neste processo, as impurezas contidas na 

água bruta previamente coagulada e floculada mediante o uso de sais de alumínio ou de 
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ferro são removidas pela introdução de bolhas de ar no meio em tratamento. Essas bolhas se 

aderem à superfície das partículas que se deseja remover, aumentando seu empuxo e 

provocando a ascensão das mesmas. Dos três principais tipos de flotação por ar dissolvido, 

que são a flotação à vácuo, a microflotação e a flotação pressurizada, esta última é a mais 

amplamente utilizada. Zabel (1985), citado por Di Bernardo (2005), destaca como 

principais vantagens da flotação em relação à sedimentação os seguintes pontos: 

possibilidade de produção de água de melhor qualidade; operação com taxas de aplicação 

mais altas, resultando em estações de tratamento mais compactas; início de operação mais 

rápida; a concentração de sólidos no lodo é significativamente superior à produzida na 

sedimentação; e há menor tempo de detenção.  

 

2.2.1.5 Filtração 

 

A filtração é um processo de separação sólido-líquido, envolvendo fenômenos 

físicos, químicos e, as vezes, biológicos, com o objetivo de remover impurezas da água por 

sua passagem através de um meio poroso (RICHTER E AZEVEDO NETO, 1998). 

Quando a velocidade com que a água atravessa o leito filtrante é baixa, o filtro é 

denominado filtro lento. Quando é elevada, é denominado filtro rápido. 

Os filtros lentos são recomendados para águas de baixa turbidez, onde o processo de 

filtração é predominantemente biológico, enquanto que nos filtros rápidos predominam os 

fenômenos físicos e químicos. Assim sendo, o tratamento químico prévio da água a ser 

filtrada é fundamental nos filtros rápidos. 

A norma NBR 12.216 (ABNT, 1992) define filtros lentos como unidades destinadas 

a tratar água tipo B, ou águas que, após pré-tratamento, se enquadrem nas desse tipo. 

Nesses tipos de unidades a camada filtrante, constituída de areia, deve possuir espessura 

mínima de 0,90 m, tamanho efetivo de 0,25 a 0,35 mm e coeficiente de uniformidade 

menor que 3. Os filtros rápidos, de acordo com a referida norma, são unidades destinadas a 

remover partículas em suspensão em caso de a água a tratar ser submetida a processo de 

coagulação, seguido ou não de decantação, ou quando comprovado que as partículas 

capazes de provocar turbidez indesejada possam ser removidas pelo filtro, sem necessidade 

de coagulação. Esses filtros podem ser de camada filtrante simples, constituída de areia, ou 



18 

dupla, constituída de camadas sobrepostas de areia e antracito, de fluxo ascendente ou 

descendente, sendo os de fluxo ascendente sempre de camada simples. A referida norma 

diz ainda que a taxa de filtração a ser adotada, seja qual for o tipo de filtro empregado no 

sistema de tratamento, deve ser determinada por meio de filtro-piloto que possua as 

mesmas características dos filtros a serem construídos, sendo que no caso da não 

possibilidade de se proceder experiências em unidades-piloto, a taxa de filtração para filtros 

lentos não deve ser superior a 6 m3/m2 x dia, e para os filtros rápidos as taxas máximas 

serão as seguintes: a) para filtro de camada simples, 180 m3/m2 x dia; b) para filtro de 

camada dupla, 360 m3/m2 x dia. 

Numa estação de tratamento convencional, a filtração remove da água em 

tratamento as partículas em suspensão que não foram retidas na decantação. Juntamente 

com essas partículas, a filtração remove também os microorganismos que a elas estiverem 

associados. Quando os filtros recebem água coagulada ou floculada, sem passar pelo 

decantador, diz-se que a estação de tratamento é do tipo de filtração direta. De uma forma 

geral, as unidades de filtração empregadas em sistemas de tratamento de água são de suma 

importância para que se obtenha água potável após a etapa de desinfecção, pois é na 

filtração que se deve garantir que organismos patogênicos resistentes à desinfecção por 

cloro, como é o caso dos cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium, sejam 

removidos. A Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde estabelece como padrão de 

turbidez para água pós-filtração um VMP de 1,0 uT (unidade de turbidez), quando forem 

empregados filtros rápidos. Essa mesma portaria diz ainda que: 

 
Com vistas a assegurar a adequada eficiência de remoção de enterovírus, 

cistos de Giárdia spp e oocistos de Cryptosporidium sp., recomenda-se, 

enfaticamente, que, para a filtração rápida, se estabeleça como meta a 

obtenção de efluente filtrado com valores de turbidez inferiores a 0,5 uT 

em 95% dos dados mensais e nunca superiores a 5,0 uT. 
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2.2.1.6 Desinfecção 

 

O tratamento da água destinada ao abastecimento público só estará completo após 

haver sido assegurada a eliminação dos organismos patogênicos que não foram totalmente 

retidos nas fases anteriores do tratamento. 

Grande parte dos microorganismos patogênicos é removida da água em tratamento 

pela decantação e filtração. Entretanto, alguns deles poderão estar presentes na água filtrada 

e, se não forem eliminados, podem ocasionar surtos de doenças e causar sérias epidemias. 

Brito (1994) diz que dentre os microorganismos patogênicos de maior freqüência, 

encontrados normalmente em águas de superfície, destacam-se: bactérias (Salmonella 

thphi, Shigella dysenteriae, Escherichia coli, etc.); protozoários (Entamoeba histolytica, 

Giardia lamblia,Balantidium coli, etc.) e helmintos (Ascaris lumbricoides,  Schistosoma 

mansoni, etc). De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2004), as 

principais doenças relacionadas com o abastecimento de água, sejam pela ingestão direta, 

na preparação de alimentos, ou até mesmo pelo contato em atividades relacionadas à 

higiene pessoal ou ao lazer, são: cólera, giardíase, amebíase, febre tifóide, diarréia aguda, 

hepatite infecciosa, ascaridíase dentre outras. 

O objetivo da desinfecção é eliminar os microorganismos patogênicos presentes na 

água, de forma que sua qualidade microbiológica seja adequada aos padrões de 

potabilidade. 

Diversas técnicas de desinfecção vêm sendo utilizadas em todo o mundo no 

tratamento da água, tais como: cloração (utilizando o cloro molecular), utilização de 

compostos alternativos de cloro, ozonização, utilização de raios ultravioleta, radiação solar, 

dentre outras. 

No Brasil, o desinfetante mais utilizado nas estações de tratamento de água é o gás 

cloro, em sua forma molecular (Cl2). Em escala bem mais reduzida, são também utilizados 

o hipoclorito de sódio e a cal clorada. Em Pernambuco, a Companhia Pernambucana de 

Saneamento utiliza o cloro gasoso como desinfetante na maioria das estações de tratamento 

de água, sendo o hipoclorito de cálcio também empregado em alguns sistemas de 

tratamento. O cloro gasoso, acondicionado em cilindros de aço com várias capacidades de 

armazenamento, dependendo da necessidade do sistema de tratamento, é aplicado na água 
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por meio de dosadores, que são aparelhos que regulam a quantidade do produto a ser 

ministrado, dando-lhe vazão constante. O hipoclorito de cálcio, que se apresenta na forma 

de um pó branco acondicionado em recipientes plásticos, é aplicado na água sob a forma 

líquida, obtida preparando-se uma solução aquosa do composto na concentração desejada, 

observando-se o percentual de cloro disponível no produto comercial, utilizando-se bombas 

dosadoras. A Figura 2.3 apresenta as fotos de um sistema de cloração que aplica o produto 

na forma gasosa e outro que utiliza uma solução de hipoclorito de cálcio, instalados 

respectivamente nas estações de tratamento de Barreiros e Barra de Sirinhaém. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

A Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde recomenda o uso do cloro como agente 

desinfetante em águas destinadas ao consumo humano, porém admite a utilização de outro 

agente desinfetante ou outra condição de operação do sistema de desinfecção desde que 

seja garantida pelo responsável pelo sistema de tratamento uma eficiência de inativação 

microbiológica equivalente à obtida com a condição definida em seu artigo nº 13 que diz: 

Após a desinfecção, a água deve conter um teor mínimo de cloro residual 

livre de 0,5 mg/L, sendo obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 

mg/L em qualquer ponto da rede de distribuição, recomendando-se que a 

cloração seja realizada em pH inferior a 8,0 e tempo de contato mínimo 

de 30 minutos. 

Figura 2.3 – Sistemas de cloração de Barreiros e Barra de Sirinhaém
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2.2.2 Floto-filtração 
 

Essa tecnologia realiza as etapas de clarificação e filtração numa mesma unidade, 

que pode ser retangular ou cilíndrica. As impurezas contidas na água bruta, coagulada ou 

floculada à montante do tratamento, mediante o uso de sais de alumínio ou de ferro e de 

polímeros, serão removidas pelo processo de flotação. Este processo caracteriza-se pela 

introdução de bolhas de ar no meio líquido em tratamento que, aderindo à superfície das 

impurezas aglutinadas, aumentam seu empuxo e causam a ascensão das mesmas. Di 

Bernardo (2005) recomenda o emprego dessa tecnologia para o tratamento de águas com 

concentração de algas e cor verdadeira relativamente alta. 

O tamanho das bolhas é uma característica muito importante na flotação, pois bolhas 

pequenas, além de apresentarem maior superfície específica para uma mesma quantidade de 

ar, necessitam deslocar menor quantidade de água da superfície das partículas onde vão 

aderir (DI BERNARDO, 2002). A mistura rápida, a floculação, o tipo de coagulante 

químico e as propriedades do polímero, quando empregado, interferem significativamente 

na eficiência de remoção dos sólidos da água em tratamento pela tecnologia da floto-

filtração. O emprego de polímeros tem sido recomendado com objetivo de evitar que o 

manto de sólidos flotados no topo da unidade de tratamento se desagregue. 

A floto-filtração tem se tornado uma alternativa atraente para o tratamento de águas 

provenientes da lavagem dos filtros em ETAs convencionais, com o objetivo de tornar 

esses efluentes, que possuem altas cargas de sólidos, em condições de aproveitamento, seja 

por recirculação ao início do processo de tratamento ou até mesmo para abastecimento 

público. Silva e Delazari (2004) estudaram a eficiência de um sistema de floto-filtração 

instalado em uma ETA gerida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) em Mogi 

Mirim , São Paulo, e concluíram que essa alternativa se mostrou  eficiente no que se refere 

à remoção de cor, turbidez, ferro, manganês e coliformes totais, atingindo padrões 

aceitáveis pela legislação vigente que possibilitaram sua distribuição para a população 

local. 
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2.2.3 Filtração direta 

 

A tecnologia de filtração direta tem se mostrado uma alternativa atrativa para o 

tratamento de águas destinadas ao consumo humano. Embora apresente restrições quanto à 

qualidade da água bruta, de modo que nem todas as águas tratadas por meio de ETAs de 

ciclo completo possam ser potabilizadas pela filtração direta, possui uma série de vantagens 

em relação ao tratamento convencional, destacando-se: a) menor número de unidades 

envolvidas no processo de tratamento; b) menor consumo de produtos químicos e c) menor 

geração de resíduos.  

 

Segundo Di Bernardo (2003) a filtração direta pode ser empregada para o 

tratamento de águas para abastecimento em três configurações distintas: filtração direta 

ascendente (FDA), filtração direta descendente (FDD) e dupla filtração (DF). O referido 

autor sugere limites quanto a alguns parâmetros de qualidade da água bruta e a 

aplicabilidade das alternativas de filtração direta, porém recomenda que além das 

informações sobre a qualidade da água sejam também realizados levantamentos sanitários 

da bacia hidrográfica em que se encontra o manancial como também pesquisas sobre 

práticas de proteção da fonte de abastecimento, ressaltando ainda que só a partir de estudos 

de tratabilidade será possível definir a alternativa mais adequada. A Tabela 2.2 apresenta as 

recomendações de aplicação das tecnologias de filtração direta em função da qualidade da 

água bruta, cujos dados devem ser levantados por um período mínimo de 1 ano. 
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Tabela 2.2  Parâmetros de qualidade da água bruta sugeridos para as tecnologias de filtração rápida 

 

Tecnologias de tratamento 

Dupla filtração Dupla filtração 
 

Características da água 

bruta 
Filtração direta 

descendente 

Filtração direta 

ascendente (Pedregulho ↑ + 

areia ou CD ↓) 

(Areia grossa ↑ + 

areia ou CD ↓) 

90% ≤ 10 90% ≤ 10 90% ≤ 100 90% ≤ 50 

95% ≤ 25 95% ≤ 25 95% ≤ 150 95% ≤ 100 Turbidez (uT) 

100% ≤ 100 100% ≤ 100 100% ≤ 200 100% ≤ 150 

90% ≤ 20 90% ≤ 20 90% ≤ 50 90% ≤ 50 

95% ≤ 25 95% ≤ 25 95% ≤ 75 95% ≤ 75 Cor verdadeira (uC) 

100% ≤ 50 100% ≤ 50 100% ≤ 100 100% ≤ 100 

95% ≤ 25 95% ≤ 25 95% ≤ 150 95% ≤ 100 Sólidos em suspensão 

(mg/L) 100% ≤ 100 100% ≤ 100 100% ≤ 200 100% ≤ 150 

Coliformes totais 

(NMP/100mL) 
1000 (1) 1000 (1) 5000 (1) 5000 (1) 

E. coli (NMP/100mL) 500 (1) 500 (1) 1000 (1) 1000 (1) 

Densidade de algas 

(UPA/mL) 
500 500 1000 1000 

 

 Obs.: 1 - Limites mais elevados podem ser adotados com o emprego de pré-desinfecção 

          CD - Camada dupla de antracito + areia 

Fonte : Adaptado de Di Bernardo (2003) 

 

2.2.3.1 Filtração direta ascendente 

 

Tecnologia empregada com sucesso para o tratamento de água para abastecimento 

público em diversos países, inclusive no Brasil, teve como grande impulso no século XX a 

utilização dos chamados “clarificadores de contato” (“filtros russos”, como ficaram 



24 

conhecidos no Brasil), desenvolvidos pelos soviéticos e adotados em grandes cidades como 

Moscou, Leningrado e Kiev. O emprego dessa tecnologia representou grande avanço, pois 

a coagulação e a clarificação foram combinadas em um único processo pela adição de um 

coagulante químico à água bruta antes de sua passagem pelo filtro de areia no sentido 

ascendente. Segundo os soviéticos, como diz Di Bernardo (2005), a eficiência do processo 

permitiu tratar água com turbidez de até 150 “mg/L”. 

O filtro ascendente consiste de uma camada com fundo falso, acima do qual é 

colocada a camada suporte seguida da camada filtrante de um único material, geralmente 

areia. A água em tratamento escoa no sentido ascendente e é coletada em uma calha na 

parte superior do filtro. Os filtros ascendentes podem ser construídos com duas calhas, uma 

para coletar a água filtrada e outra para coletar a água de lavagem, ou com apenas uma 

calha, que servirá para coletar tanto a água filtrada como a água de lavagem. Esta última 

opção requer maiores cuidados durante a operação, pois um descuido pode conduzir a água 

de lavagem para o reservatório de água filtrada.  

Nessa tecnologia a água bruta depois de coagulada no mecanismo de neutralização 

de carga é introduzida na parte inferior do filtro, dotado de sistema de drenagem 

apropriado, camada de pedregulho adequada e meio filtrante constituído unicamente de 

areia. Na camada de pedregulho ocorre formação intensa de flocos, que é responsável pela 

remoção de pelo menos 40% das impurezas. Por esse motivo, e devido às dificuldades de 

remoção das impurezas do interior da camada de pedregulho, é fundamental a realização de 

descarga de fundo antes da operação de lavagem do filtro. 

Deve-se ressaltar os cuidados quanto ao emprego da tecnologia de filtração direta 

ascendente quando a água bruta possui elevada concentração de algas. Di Bernardo (2003) 

diz que a presença de algas, dependendo da espécie e do número de indivíduos, pode causar 

sérios transtornos tanto pela redução das carreiras de filtração, provocada principalmente 

pela obstrução rápida do meio filtrante por algas filamentosas, como pelo 

comprometimento da qualidade da água produzida, devido à produção e liberação de 

cianotoxinas. Esses problemas, ainda segundo o referido autor, podem ser solucionados 

pelo emprego de um pré-tratamento adequado. 
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2.2.3.2 Filtração direta descendente 

 

Essa tecnologia é recomendada para o tratamento de águas naturais com baixos 

valores de cor, turbidez e concentração de algas, o que limita sua utilização. Pode ser 

realizada com ou sem pré-floculação, sendo esta utilizada com o objetivo principal de 

aumentar a duração das carreiras dos filtros. Di Bernardo (2005) destaca como principais 

vantagens da FDD em relação ao tratamento em ciclo completo os seguintes fatores: custo 

da construção de 30% a 70% menor, além da redução dos custos de operação devido ao 

menor consumo de produtos químicos e de energia elétrica; menor produção de lodo; 

facilidade no tratamento de água bruta com baixa turbidez. 

As impurezas da água bruta são removidas empregando-se sais de alumínio ou de 

ferro, utilizando-se um polímero como auxiliar de floculação ou de filtração, ou ainda ser 

coagulada com polímero catiônico, no mecanismo de coagulação de neutralização de 

cargas. Esse mecanismo, em comparação à varredura, emprega dosagens menores de 

coagulante, e geralmente o pH de coagulação é menor. Nessa tecnologia, a unidade de 

mistura rápida deve permitir que sejam produzidos pequenos flocos com grande resistência 

às forças de cisalhamento durante a filtração. A floculação pode ou não ser necessária antes 

da filtração, dependendo do tamanho e distribuição de tamanhos das partículas na água 

bruta, das características do meio filtrante e da taxa de filtração. Uma característica 

importante aos filtros nesse tipo de tecnologia é o meio filtrante, geralmente constituído de 

antracito e areia ou de somente areia praticamente uniforme, para garantir que haja 

penetração de impurezas ao longo do material granular. 

 

2.2.3.3 Dupla filtração 

 

Essa tecnologia associa a filtração direta ascendente com a filtração descendente. O 

meio filtrante dos dois filtros, que podem funcionar em baterias separadas ou em uma só 

unidade, é constituído unicamente de areia, com a diferença de que a areia do filtro 

ascendente possui grãos maiores que aquela usada quando se emprega somente a filtração 

direta ascendente. Geralmente faz-se necessária a realização de descargas de fundo 

intermediárias no filtro ascendente. 
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2.3 Resíduos gerados em ETAs 

 

As impurezas contidas na água, removidas durante o processo de potabilização, e os 

produtos químicos utilizados no tratamento, originam os resíduos da indústria da água, 

denominados lodos de ETAs. Estes resíduos são classificados, de acordo com a norma 

NBR 10.004 (ABNT, 2004), como resíduos sólidos e devem, portanto, ser tratados e 

dispostos adequadamente, pois causam impacto negativo ao meio ambiente. Segundo 

Cordeiro (1999) os resíduos de ETAs são potencialmente tóxicos para plantas, seres 

humanos e organismos aquáticos, dependendo de alguns fatores, tais como: características 

da água bruta, produtos químicos utilizados no tratamento, possíveis contaminantes 

contidos nesses produtos, reações químicas ocorridas durante o processo, condições físicas, 

químicas e biológicas do corpo receptor. 

Richter (2001) define lodo de ETA como resíduo constituído de água e sólidos 

suspensos originalmente contidos na fonte de água, acrescidos de produtos resultantes dos 

reagentes aplicados à água nos processos de tratamento. Seans et al (2003) e Dermattos et 

al (2001) dizem que 92% do lodo gerado nas ETAs é formado por produtos químicos 

empregados no processo de tratamento e o 8% restante corresponde às impurezas 

removidas da água. Sabogal-Paz e Di Bernardo (2005) afirmam que esses valores variam 

em função dos produtos químicos utilizados, o que demonstra a importância da escolha 

adequada desses produtos. 

Nos sistemas de abastecimento de água que utilizam o processo convencional de 

tratamento, destacam-se como pontos geradores de resíduos a água de lavagem dos filtros, 

o lodo dos decantadores e o rejeito de limpeza dos tanques de produtos químicos, sendo os 

decantadores os responsáveis pela maior produção de lodo. Cordeiro (1998) diz que o lodo 

proveniente dos decantadores e filtros representam quase a totalidade do volume de lodo 

produzido nas ETAs, e que os resíduos provenientes dos tanques de preparação de soluções 

possuem volume insignificante, quando comparados ao volume total. Segundo Ferreira 

Filho e Além Sobrinho (1998), o tratamento e disposição desses resíduos tem recebido 

atenção no Brasil apenas nos últimos anos, enquanto nos Estados Unidos da América do 

Norte (EUA) e, em certos países da Europa, eles vêm sendo estudados desde a década de 

70. No Brasil, a maior preocupação tem sido em relação aos resíduos gerados em estações 
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de tratamento de esgotos (ETEs), e pouco tem sido discutido em relação aos resíduos 

gerados em ETAs (CORDEIRO, 1999), embora de acordo com dados extraídos do censo 

(IBGE, 2000), dos 2875 municípios que têm rede coletora de esgoto, 575 tratam os rejeitos, 

o que significa que, dos 14,5 bilhões de litros de esgotos produzidos diariamente no país, 

apenas 5,1 bilhões são tratados e geram resíduos. Em contrapartida, no caso da água, dos 

5507 municípios brasileiros, 97,9% possuem rede distribuidora de água, sendo que, dos 

43,9 bilhões de litros distribuídos por dia, apenas 7,2% não passam por tratamento, ou seja, 

92,8% da água distribuída passam por algum tipo de tratamento e geram conseqüentemente 

resíduo.  

 

2.3.1 Quantificação dos lodos de ETAs 

 

A grande maioria dos sistemas de tratamento de água em operação no Brasil é do tipo 

convencional, ou seja, possuem unidades de decantação após os floculadores e antecedendo 

as unidades de filtração. Nesse tipo de sistema, a maior parte dos sólidos presentes na água 

é removida nos decantadores e acumulada no fundo dos mesmos na forma de lodo (REALI, 

1999). 

De acordo com Castro et al. (1997), em linhas gerais, a vazão média de resíduos 

gerados em uma ETA encontra-se entre 1 a 3% da vazão tratada, sendo 10% da descarga 

dos decantadores e 90% da lavagem dos filtros. Ferreira Filho (1997) diz que em termos 

volumétricos, a maior quantidade de resíduo gerado é proveniente da lavagem dos filtros. 

No entanto, em termos mássicos, a maior quantidade de lodo produzido provém dos 

decantadores. 

 Para determinar a real produção de lodo em sistemas de tratamento de água, é 

necessário estimar dois parâmetros muito importantes (DOE, 1990 citado por REALI, 

1999): 

 

i) Massa de sólidos secos presentes no lodo resultante do processo de tratamento. 

ii) Volume de água descartada que atua como veículo da massa de sólidos (citada em i) 
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A massa de sólidos secos presentes no lodo pode ser obtida efetuando-se um balanço de 

sólidos no sistema. Para isso, deve-se avaliar primeiramente quais os sólidos que deverão 

aparecer como resíduo. A Tabela 2.3 mostra alguns dos resíduos mais comuns em 

tratamento de água. 

 

Tabela 2.3 - Resíduos prováveis gerados em processos de tratamento de água 
Produto químico Proveniente de: Aparece no resíduo como Sólido 

Sólidos dissolvidos Água bruta Sólidos dissolvidos 
Somente se 

precipitados 

Sólidos suspensos (silte) Água bruta Silte – sem mudança Sim 

Matéria orgânica Água bruta Provavelmente sem mudança Sim 

Sais de alumínio Coagulação química Hidróxido de alumínio Sim 

Sais de ferro Coagulação química Hidróxido de ferro Sim 

Polímeros Tratamento químico Sem mudança Sim 

Cal 
Tratamento químico e 

correção de pH 

Ou carbonato de cálcio ou, se for 

usado solução de cal, somente 

impurezas 

Sim 

Carvão ativado em pó Controle de sabor e odor Carvão ativado em pó Sim 
Cloro, ozônio Desinfecção Em solução Não 

 

Fonte: DOE, 1990 citado por REALI, 1999 

 
Em seguida, calcula-se estequiometricamente os resíduos resultantes da aplicação 

do coagulante químico. A Tabela 2.4 fornece valores teóricos da produção de sólidos 

devido à introdução de diversos tipos de agentes químicos na água. 
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Tabela 2.4 - Produção teórica de sólidos 
Produto químico g de Sólidos Produzidos por g de Produto Químico

Sólidos suspensos (silte) 1,0 

Matéria orgânica 1,0 

Sulfato de alumínio 0,26 como Al(OH)3 * 

Cloreto férrico 0,66 como Fé(OH)3 * 

Polímero 1,0 

Cal Permite 0,1 como fração insolúvel 

Carvão ativado em pó 1,0 

 

* Dependendo da forma de hidratação do sulfato de alumínio ou cloreto férrico 

Fonte: DOE, 1990 citado por REALI, 1999 

 

As dosagens corretas de produtos químicos, assim como a produção de sólidos, 

podem ser melhor estimadas com a realização de ensaios de laboratório (Jar test) utilizando 

amostras de água a ser tratada  e os produtos químicos escolhidos para o tratamento. 

Conhecendo-se as características da água bruta responsáveis pela produção de 

sólidos e as dosagens dos produtos químicos utilizados, pode-se então estimar a produção 

total de resíduos utilizando-se a vazão diária de água a ser tratada. 

Existem diversas fórmulas empíricas, como mostra a Tabela 2.5, propostas na 

literatura para a estimativa de sólidos em ETAs em fase de projeto, dependendo das 

características da água bruta, do tipo e dosagem de produtos químicos utilizados para a 

coagulação/floculação e da eficiência das unidades de tratamento. De acordo com Ferreira 

Filho e Além Sobrinho (1998), para se estimar a produção de sólidos “in loco” em uma 

ETA, as características da água bruta e as dosagens de produtos químicos devem ser 

monitoradas por pelo menos 1 ano. 
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Tabela 2.5 - Fórmulas empíricas para quantificar o lodo gerado em ETA. 
Fórmula Descrição 

 

W=(86400*Q*3.5*T 0.66)*10-3 

(American Water Work Association, 1978) 

W = quantidade de sólido seco (kg/dia) 

T = turbidez (uT) 

Q = vazão da água bruta tratada (m³/s) 
 

 

W=(86400*Q*(1.2*T+0.07*C+H+A))*10-3 

(Water Research Center, 1979) 

W = quantidade de sólido seco (kg/dia) 

Q = vazão de água bruta tratada (m3/s) 

T = turbidez (uT) 

H = hidróxido coagulante (mg/L) 

A = outros aditivos, como polímero (mg/L). 

C = cor aparente da água bruta (uC) 

 
W=(86400*Q*(0.23*AS+1.5*T))*10-3 

(CETESB) 

W = quantidade de sólido seco (kg/dia) 

Q = vazão de água bruta tratada (m3/s) 

T= turbidez (uT) 

AS = dosagem do coagulante sulfato de 

alumínio (mg/L) 

 

 
W=(86400*Q*(0.44*AS+1.5*T+A))*10-3 

(CORWELLI) 

W = quantidade de sólido seco (kg/dia) 

Q = vazão de água bruta tratada (m3/s) 

T = turbidez (uT) 

AS = dosagem do coagulante sulfato de 

alumínio (mg/L) 

A = outros aditivos, como polímero (mg/L). 

 

 
 
 
 

W=86400*Q*((D*Fe1)+(T*Fe2)) 
 

Fe1= varia entre 0.23 e 0.26 
           Fe2= varia entre 1.0 e 2.0 
 
             (KAWAMURA, 1991) 

 

W = quantidade de sólido seco (kg/dia) 

Q = vazão de água bruta tratada (m3/s) 

T= turbidez (uT) 

D = dosagem do coagulante sulfato de alumínio 

(mg/L) 

Fe1 = fator que depende do número de 

moléculas de água associadas a cada molécula 

de sulfato de alumínio  

Fe2 = razão entre a concentração de sólidos 

suspensos totais presentes na água bruta e 

turbidez da mesma. 

 

Fonte: Ferreira Filho e Além Sobrinho, 1991 citada por Tavares, 2003. 
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De acordo com Saron e Leite (2001), quando se tratar de uma ETA em operação, a 

quantidade de lodo produzido pode ser estimada a partir da determinação dos sólidos 

provenientes da descarga dos decantadores e vazão da mesma. 

No caso dos despejos líquidos produzidos durante a lavagem dos filtros instalados 

em sistemas de tratamento, a estimativa da quantidade de água produzida durante essa 

operação pode ser realizada conhecendo-se a vazão da seção de cada filtro e o tempo gasto 

em cada lavagem. O volume total produzido diariamente dependerá do número de filtros 

operantes e da periodicidade de lavagem desses filtros.  

 

2.3.2 Características dos lodos de ETAs 

 

O estudo das características dos resíduos gerados nas ETAs deve incluir 

determinações  de macropropriedades e micropropriedades, as quais possibilitarão que se 

definam possíveis impactos ambientais, métodos e equipamentos para tratamento e 

disposição final (CORDEIRO, 1993). 

Dentre as principais características físicas que afetam significativamente a 

habilidade de manuseio, adensamento e desidratação, primordiais para a escolha da 

disposição final e/ou recirculação do lodo de ETA, destacam-se: 

• Concentração de sólidos - deve-se a resíduos sólidos orgânicos ou inorgânicos 

provenientes da água bruta. De acordo com Richter (2001), para resíduos 

provenientes da coagulação com sulfato de alumínio, o conteúdo de sólidos totais 

no lodo de tanques de decantação varia entre 1.000 a 40.000 mg/L (0,1 a 4 %) e 

entre 40 a 1.000 mg/L (0,004 a 0,1 %) na água de lavagem dos filtros. Essa 

concentração varia em função das características da água bruta, do procedimento de 

lavagem e da forma de operação dessas unidades de tratamento. 

• Resistência específica - a resistência específica é a maior ou menor resistência à 

passagem do líquido através de uma massa sólida, o que nos mostra a facilidade ou 

não de desidratação do lodo. Essa característica varia largamente dependendo das 

condições da água bruta, do coagulante e auxiliares de coagulação utilizados e dos 

processos empregados durante o tratamento. Richter (2001) diz que lodos com 

resistência específica menor que 10 x 1011 m/kg possuem maior facilidade de 
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desidratação, enquanto aqueles que possuem resistência específica maior que 100 x 

1011 m/kg apresentam dificuldade de desidratação. Di Bernardo et al (2002) dizem 

que quanto menor a resistência específica, mais fácil a desidratação, e que para 

reduzí-la torna-se necessário seu condicionamento. 

• Compressibilidade - essa característica é importante, pois os lodos dos decantadores 

são geralmente compressíveis de tal forma que quanto maior a pressão aplicada, 

maior é a resistência à desidratação. De acordo com Richter (2001) o coeficiente de 

compressibilidade pode tomar valores de 0,4 a 1,5, dependendo da origem do 

lodo.O referido autor diz que lodos de abrandamento geralmente possuem 

coeficientes de compressibilidade na faixa de 0,4, caracterizando resíduos com 

maior facilidade de desidratação, enquanto lodos provenientes de águas com baixo 

teor de sólidos, coagulados com sulfato de alumínio, possuem coeficientes de 

compressibilidade muito elevados, próximos ou maiores que 1, de forma que a 

desidratação desses lodos é lenta quando a pressão aplicada é elevada. 

• Distribuição do tamanho das partículas do lodo - de acordo com a teoria da 

filtração, a resistência do lodo à filtração é função do tamanho da partícula do floco 

no lodo, existindo assim uma relação entre a resistência específica e o tamanho das 

partículas. A adição de condicionantes químicos favorece o aumento do tamanho 

das partículas, diminuindo a resistência específica à filtração, o que facilita sua 

desidratação. Scalize e Di Bernardo (1999), a partir de estudos realizados com 

sedimentos provenientes da água de lavagem de filtros rápidos de uma ETA, 

observaram o contrário, pois quanto menor o tamanho médio das partículas, 

menores foram os valores de resistência específica. Esse resultado pode ser 

decorrente da maior porção de água livre no floco. 

 

As características químicas dos lodos de ETAs afetam mais as opções de reúso e/ou 

disposição final desses lodos, do que sua habilidade de manuseio e desidratação. Os seus 

principais constituintes são sílica, alumínio, ferro, titânio, cálcio, magnésio, manganês, 

além de algas, bactérias e vírus. Os hidróxidos aluminatos formados, a partir dos hidróxidos 

de ferro e alumínio, são diretamente tóxicos à vida aquática. O seu grau de toxicidade 

depende do valor do pH e da dureza da água. 



33 

Outras características químicas importantes são a DQO e DBO5. Como 

normalmente as águas utilizadas para o abastecimento não são muito poluídas, a relação 

DQO e DBO5 é elevada, gerando lodos menos degradáveis. 

 

2.3.2.1 Resíduos gerados nos filtros 

 

Os resíduos provenientes dos filtros, obtidos durante a lavagem dos mesmos, 

possuem vazões elevadas e baixas concentrações de sólidos. O tipo de filtro e a tecnologia 

aplicada para a clarificação da água, como também o tipo de coagulante químico utilizado 

no tratamento, influenciam diretamente na maior ou menor quantidade de resíduo 

produzida.  De acordo com Di Bernardo et al. (1999), quando é empregado o cloreto 

férrico, em comparação ao sulfato de alumínio, faz-se uso de menores dosagens do produto 

e observa-se o aumento das carreiras de filtração, dependendo obviamente das 

características da água bruta. Nessas condições, a água decantada pode apresentar menor 

quantidade de sólidos, o que diminui o número de lavagens e consequentemente gera menor 

volume de resíduos em um mesmo período. Os referidos autores dizem ainda que a técnica 

empregada para a lavagem dos filtros também influencia na geração de maior ou menor 

volume de resíduos líquidos. Filtros lavados apenas com água, no sentido ascensional, 

geram maior volume de rejeitos líquidos quando comparados aos sistemas que possuem 

lavagem auxiliar com ar, seguida da lavagem ascensional. 

O estudo das características das águas de lavagem dos filtros é de fundamental 

importância, pois permitirá o reaproveitamento dessas águas, definindo a necessidade ou 

não de um prévio tratamento para sua reutilização. Esta prática pode ser viável do ponto de 

vista econômico e sanitário, desde que fundamentada em estudos prévios que garantam 

limites de qualidade aceitáveis, evitando possíveis contaminações.  

Segundo Reali (1999), dentre as tecnologias que utilizam a coagulação química 

como base para a remoção de impurezas da água, e que incorporam essa característica de 

menor produção de resíduos, pode-se citar a técnica da filtração direta, que pode ser 

empregada dependendo da qualidade da água do manancial. Esses sistemas que utilizam a 

filtração direta dispensam as unidades de decantação e, em alguns casos, os floculadores. 
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Como as dosagens de coagulante são reduzidas, comparadas àquelas aplicadas no 

tratamento convencional, são produzidas menores quantidades de lodos.  

De acordo com Richter (2001), a freqüência de lavagem dos filtros, e, portanto, o 

volume de água gasto, dependem da qualidade do afluente aos filtros. É importante 

observar que a composição e concentração de sólidos não devem variar com a freqüência 

de lavagem, porque a capacidade de retenção de sólidos é uma característica fixa de um 

determinado leito filtrante. 

Embora a percentagem de lodo removido de um sistema de tratamento se encontre 

entre 0,2 e 5 % do volume tratado pela ETA, dependendo logicamente da sua origem, há 

casos excepcionais de instalações de filtração direta onde a presença de algas eleva esta 

perda a valores tão altos como 30 - 40% (RICHTER, 2001). 

  

2.3.2.2 Resíduos gerados nos decantadores 

 

Os lodos gerados nos decantadores das ETAs completas podem ter suas 

características bastante variadas, dependendo fundamentalmente das condições 

apresentadas pela água bruta, dosagens e produtos químicos utilizados, forma de limpeza 

dos decantadores, entre outros fatores (CORDEIRO,1999). 

Esses lodos caracterizam-se por possuírem alto teor de umidade, geralmente maior 

que 95%, estando, de maneira geral, sob a forma líquida (CORDEIRO, 1999), e podem 

conter alto teor de matéria orgânica (KAWAMOTO e FERREIRA FILHO, 1999). Os 

resíduos dos decantadores possuem em sua composição grandes concentrações de alumínio, 

quando o sulfato de alumínio é utilizado como coagulante primário. O ferro por ser um dos 

constituintes do sulfato de alumínio comercial, também é encontrado no lodo.  

Sabogal-Paz e Di Bernardo (2005) dizem que as características do lodo proveniente 

do decantador estão diretamente relacionadas com tipo de unidade empregada e suas 

características operacionais, pois os decantadores convencionais (sem equipamento de 

extração de lodo) geralmente são limpos em intervalos de tempo de 1 a 4 meses, o que 

implica em resíduos mais concentrados que os observados em decantadores de alta taxa 

(com dispositivo de extração do resíduo), os quais são limpos frequentemente. O 

procedimento utilizado na limpeza dos decantadores também interfere na qualidade dos 
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resíduos gerados, principalmente no que diz respeito à concentração de sólidos. Por gerar 

resíduos em bateladas, a limpeza manual dessas unidades implica em maior dificuldade de 

gerenciamento desses resíduos. 

 

2.3.3 Impacto ambiental e toxicidade dos resíduos de ETAs 

 

O meio ambiente vem sofrendo efeitos negativos devido a diversas atividades 

humanas, realizadas de forma inadequada, resultando em prejuízos ao próprio homem. A 

contaminação das águas superficiais utilizadas como fontes de abastecimento, e até mesmo 

de fontes subterrâneas, é um exemplo claro deste fato. A disposição de resíduos industriais 

em rios e afins tem provocado a contaminação dos mesmos, tornando-os inadequados ao 

uso para fins mais nobres. 

A indústria da água também gera resíduos que se não forem devidamente tratados e 

dispostos causam prejuízos à natureza. Os efeitos desses resíduos no meio ambiente estão 

diretamente ligados à composição do lodo da ETA, que varia de acordo com as 

características da água bruta, pH do meio, dosagem e produtos químicos utilizados no 

tratamento, possíveis contaminantes contidos nesses produtos, reações químicas ocorridas 

durante o processo, forma de limpeza e tempo de retenção dos resíduos nos decantadores, 

características físicas, químicas, biológicas e hidráulicas do corpo receptor, entre outros 

fatores. O lançamento desses resíduos nas proximidades das ETAs, em redes de águas 

pluviais ou diretamente em rios e afins, é uma prática comum à maioria das empresas 

responsáveis pelo tratamento da água destinada ao consumo humano. A Figura 2.4 

apresenta as fotos dos pontos de lançamento dos resíduos provenientes da lavagem dos 

filtros e da limpeza dos decantadores do sistema de tratamento de Barreiros. 
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A resolução nº 357 (CONAMA, 2005), que dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento dos corpos de águas superficiais, bem como sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, determina que estes somente poderão ser 

lançados, direta ou indiretamente nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que 

obedeçam às condições, padrões e exigências nela dispostas e em outras normas aplicáveis. 

A referida norma considera que a saúde e o bem estar humano, bem como o equilíbrio 

ecológico aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas. Em 

face às novas exigências legais, expressas em leis federais e estaduais, que restringem o 

lançamento desses resíduos na natureza, torna-se imprescindível por parte das empresas de 

saneamento um melhor gerenciamento dos seus despejos, no intuito de evitar punições 

legais e transtornos aos responsáveis pelo funcionamento da ETA. 

Quando o coagulante primário utilizado no tratamento da água é o sulfato de 

alumínio, os lodos de ETAs têm em sua composição grandes concentrações de alumínio. 

Segundo Cordeiro (1993), quando esse material é lançado em rios ou lagos com baixa 

velocidade, poderá causar problemas na camada bentônica desses locais. 

Poucos têm sido os trabalhos realizados com o objetivo de esclarecer melhor sobre 

os caminhos de transferência do alumínio no tratamento da água. Cordeiro (1993) diz que 

esse transporte de formas de alumínio no processo, pode se dar através da água filtrada e 

A 

Figura 2.4 – Pontos de lançamento dos resíduos provenientes dos filtros (A) e dos 

decantadores (B) da ETA Barreiros 

B 
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distribuída à população ou para as partículas retidas nos decantadores e nos filtros das 

ETAs.  

A toxicidade do alumínio é um tema que necessita ser mais estudado no meio 

científico, embora já existam dados que demonstram algumas preocupações quanto às 

ações desse elemento. Segundo Reali (1999), suspeita-se que altas concentrações de 

alumínio na água distribuída à população podem levar ao mal de Alzheimer. 

Estudos realizados por Freeman e Everhart, citados por Cordeiro (1993), sobre 

experiências com trutas, em aquários, com dosagens de alumínio de 0,05 mg/L, 0,52 mg/L 

e 5,2 mg/L e variações do pH, levaram à observação de bruscas mudanças físicas dos 

peixes, tais como: apatia e desânimo generalizado, sintoma de inabilidade para se manterem 

em equilíbrio, mudanças na coloração e baixa na percepção. 

Em relação ao homem, estudos têm mostrado que a concentração de alumínio não é 

crítica a nível de células renais, quando esse elemento é excretado normalmente por essas 

células. Porém, caso isso não venha a ocorrer, existe a possibilidade de o alumínio se 

concentrar em outras células, como as cerebrais e cardíacas, o que poderá ser altamente 

nocivo, afetando de maneira ainda pouco conhecida o funcionamento dessas células 

(BOURBIGOT, 1988 citado por CORDEIRO, 1993). 

Segundo Miller citado por Cordeiro (1999), além dos aspectos relativos à saúde, 

concentrações elevadas de alumínio podem reduzir a efetividade da desinfecção da água, 

aumentar a turbidez da água tratada e provocar a deposição de alumínio nas paredes dos 

tubos. 

Diante do exposto, sobre os possíveis efeitos do alumínio para o meio e para o 

homem, observa-se a necessidade de maiores estudos para a definição de padrões de 

potabilidade e de emissão de efluentes mais rigorosos. Atualmente, a Portaria 518/2004 do 

Ministério da Saúde estabelece para águas destinadas ao consumo humano um valor 

máximo permitido de 0,2 mg/L de alumínio. 

 

2.3.4 Metais pesados no lodo 

 

A indústria da água, quando lança seus rejeitos sem o devido tratamento nas 

proximidades das ETAs, contribui para a introdução, na natureza, de elementos 



38 

potencialmente tóxicos, responsáveis por efeitos adversos sobre o meio ambiente, com 

repercussão na economia e na saúde pública. No lodo de ETA, os metais encontrados são 

provenientes da fonte de abastecimento e dos produtos químicos utilizados no tratamento, 

sendo de responsabilidade da empresa que opera esse sistema a exigência do controle de 

qualidade, por parte dos fabricantes desses produtos e de todos os materiais empregados na 

produção e distribuição da água. Compete também à empresa de saneamento dispor seus 

resíduos adequadamente, após o devido tratamento, de forma que sejam asseguradas as 

condições exigidas pelas normas vigentes que dispõem sobre o tema. A Tabela 2.6 

apresenta os padrões de lançamento de efluentes, no que se refere aos metais pesados, 

estabelecidos pela resolução nº 357/2005 do CONAMA. 

 

Tabela 2.6 – Padrões de lançamento de efluentes 

 

Metais Valor máximo 

Arsênio total 0,5 mg/L de As 

Cádmio total 0,2 mg/L de Cd 

Chumbo total 0,5 mg/L de Pb 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L de Cu 

Cromo total 0,5 mg/L de Cr 

Estanho total  4,0 mg/L de Sn 

Ferro dissolvido 15 mg/L de Fe 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L de Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/L de Hg 

Níquel total 2,0 mg/L de Ni 

Prata total 0,1 mg/L de Ag 

Selênio total 0,3 mg/L de Se 

Zinco total 5,0 mg/L de Zn 

 

Fonte: CONAMA (2005) 

 

Barroso e Cordeiro (2001) descrevem que alguns metais como cobre, zinco, níquel, 

chumbo, cádmio, cromo e manganês, como também o alumínio, presentes no lodo de ETA, 
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possuem ação tóxica, podendo apresentar efeitos positivos ou negativos nas técnicas de 

tratamento, disposição final e, até mesmo, na reutilização desses resíduos. 

Os metais pesados, provenientes de fontes naturais ou antropogênicas, são tóxicos 

ao organismo humano e ao meio ambiente. Nos corpos d’água, quando presentes na massa 

líquida, podem desenvolver efeitos tóxicos sobre a biota aquática, afetando diversos níveis 

da cadeia alimentar. No solo, quando em concentrações elevadas, representam perigo para 

os organismos vivos. Absorvidos pelas plantas, interferem no funcionamento dos 

estômatos, inibem a fotossíntese, a respiração e a atividade do mitocôndrio, interferindo 

assim no crescimento e desenvolvimento dos vegetais. No homem, os efeitos nocivos vão 

desde pequenas tonturas, vômitos, diarréia, anemia, necrose no fígado, edema cerebral, 

câncer, problemas cardiovasculares até graves lesões no sistema nervoso periférico e 

central (EWER e SCHLIPKKOTER, 1991; SHOEPPLERR, 1991 citados por QUEIROZ et 

al., 2000). 

Alguns íons metálicos podem inibir os processos microbiológicos, incluindo a 

degradação de compostos orgânicos, e afetar significativamente as taxas de biodegradação. 

O nível de inibição dependerá de vários fatores, tais como: concentração, disponibilidade e 

natureza do metal, meio e espécies microbianas, dentre outros (ROHIT e SHELA, 1994; 

TOMIOKA et al., 1994 citados por AMOR et al., 2001). A capacidade de autodepuração 

dos corpos d’água, por exemplo, pode ser reduzida em função da presença de metais 

pesados, uma vez que normalmente esses metais são inibidores dos microorganismos 

responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. 

Para a manutenção ótima dos processos bioquímicos dos organismos vivos, os 

metais pesados podem ser divididos em essenciais e não essenciais. 

 

2.3.4.1 Elementos traços essenciais ou micronutrientes 

 

Quando ausentes no organismo, podem potencializar processos patogênicos. 

Entretanto, mesmo os elementos essenciais podem tornar-se altamente tóxicos aos seres 

vivos. O cobre, o manganês, o ferro e o zinco, por exemplo, são essenciais às plantas e 

animais. Já o cobalto, o cromo, o selênio e o iodo são essenciais somente às plantas e o 

molibdênio somente aos animais.  
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2.3.4.2 Elementos não essenciais 

 

São tóxicos se a concentração exceder aos limites de tolerância dos organismos 

vivos. Entre os seus potenciais efeitos tóxicos destacam-se a competição com metabolismos 

essenciais, substituição de íons essenciais, reações com grupos –SH, danos à membrana 

celular e reações com grupo fosfato de ADP e ATP. 

As concentrações tóxicas aos peixes, para alguns dos metais pesados, apresentadas 

por Braile (1983), estão destacadas na Tabela 2.7. 

 

Tabela 2.7 – Concentrações de metais pesados tóxicas aos peixes 

 

Metal pesado Limite de toxicidade aos peixes (mg/L) 

Cádmio 0,10 

Cromo 0,70 

Cobre 0,15 

Chumbo 2,50 

Níquel 1,50 

Zinco 1,00 

 

Fonte: Braile (1983) 

 

2.3.5 Alternativas para tratamento, disposição e reúso do lodo de ETA 

 

No intuito de minimizar os efeitos negativos dos lodos de ETAs ao meio ambiente e 

tendo em vista as restrições por parte dos órgãos ambientais quanto às formas de disposição 

desses tipos de rejeitos, cresce a busca por alternativas de tratamento e disposição viáveis 

do ponto de vista técnico, econômico e ambiental. No Brasil essa preocupação já é 

observada, principalmente em ETAs de grande porte. 

Várias alternativas de tratamento, aproveitamento e disposição dos resíduos gerados 

em ETAs são apresentados pela literatura, embora o tema ainda necessite de maiores 
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estudos. Sabogal-Paz e Di Bernardo (2005) dizem que para a escolha da melhor alternativa 

de tratamento desses resíduos devem ser considerados alguns fatores:  

a) estudos preliminares dos processos e das operações da ETA, analisando o 

funcionamento hidráulico, a operação e a manutenção das unidades de filtração e de 

decantação, a dosagem de produtos químicos, o mecanismo de coagulação e a vazão 

de operação do sistema; 

b) análise do resíduo gerado, considerando suas características qualitativas e 

quantitativas; 

c) características da água bruta a ser tratada e da tecnologia de tratamento empregada 

(nova ou existente); 

d) tipo de tecnologia de tratamento do lodo, considerando as condições climáticas da 

região, o condicionamento, a área necessária para a implantação e vazão de 

operação; 

e) método escolhido para aproveitamento e/ou disposição do lodo, considerando 

distância da ETA até o destino final; 

f) experiência da tecnologia no país; 

g) custo de investimento inicial, futuro e de reposição, além de despesas de operação, 

manutenção e administração do sistema; 

h) disponibilidade de pessoal capacitado para a operação e manutenção e; 

i) condições sócio-econômicas, culturais, institucionais e normativas da região. 

 

A escolha da tecnologia de tratamento guarda relação direta com as características 

do sistema de tratamento da água e com o método de aproveitamento e de disposição 

desejados. 

Giordani e Abreu (2005) dizem que o principal objetivo do tratamento ou 

desaguamento do lodo é a redução do seu volume. Devido ao alto teor de umidade, na faixa 

de 95% a 99%, esses resíduos precisam passar por algum processo de remoção de água. A 

desidratação do lodo, além de reduzir seu volume, implicará em outros benefícios como: 

melhores condições de manuseio, obtenção de lodos inodoros e menos putrescíveis e 

diminuição da quantidade de percolados quando o lodo for disposto em aterro. 
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Os métodos de desidratação mais utilizados são: sistemas naturais de secagem 

(leitos de secagem, lagoas de lodo) e sistemas mecânicos de desidratação (filtros a vácuo, 

filtros prensa de placas e centrífugas). Os sistemas naturais apresentam como principais 

vantagens os baixos custos de implantação, operação e manutenção, facilidade operacional 

e melhor desempenho ambiental, embora sua eficiência dependa das condições climáticas 

locais. Sabogal-Paz e Di Bernardo (2005) dizem que locais com alto grau de insolação, 

baixa precipitação e umidade apresentam excelente eficiência na evaporação, reduzindo o 

tempo de secagem. Para locais com precipitações constantes e elevada umidade relativa do 

ar, as taxas de evaporação serão muito menores, resultando em tempo de secagem muito 

longo. 

Os sistemas mecânicos de desidratação requerem maiores investimentos, pois 

necessitam de equipamentos com valores de aquisição elevados, além de consumirem 

energia elétrica em seu funcionamento. A implantação desse tipo de sistema, para ETAs de 

pequeno porte, se torna inviável. Richter (2001) diz que para ETAs com vazão de até 200 

L/s são mais indicadas tecnologias de desaguamento por lagoas de lodo ou leitos de 

secagem. 

Dentre as alternativas de disposição final e/ou reutilização do lodo de ETA, 

destacam-se: 

 

♦ Disposição em aterros sanitários  

 

Para dispor o lodo de ETA em um aterro sanitário deve ser realizada uma prévia 

desidratação do mesmo, de forma a aumentar a concentração de sólidos. Giordani e Abreu 

(2005) dizem que para a disposição em aterros, exige-se um teor de sólidos no lodo 

superior a 25%, pois teores inferiores não dão capacidade suporte. 

Segundo Tsutiya e Hirata (2001) essa opção implica em alto custo de implantação. 

Por esse motivo, Richter (2001) sugere que esta seja a última escolha a ser considerada. 

Reali (1999) não considera esta alternativa adequada, pois o aterro apresenta restrições 

quanto à umidade máxima permitida para recebimento da torta de lodo. 
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♦ Disposição controlada em certos tipos de solo  

 

A aplicação do lodo de ETA no solo tem se tornado uma prática cada vez mais 

atrativa nos EUA devido às exigências ambientais cada vez mais rigorosas associadas às 

outras alternativas de disposição. Essa prática requer que o lodo não seja considerado um 

resíduo perigoso e dentre as opções utilizadas encontramos: uso na agricultura, uso em 

silvicultura, recuperação de áreas deterioradas e disposição em áreas especiais. 

Os lodos de ETAs são predominantemente inorgânicos e tem baixo valor como 

fertilizantes. O teor de matéria orgânica no lodo seco varia de acordo com as características 

da água a ser tratada e com os métodos de tratamento utilizados nas ETAs, sendo 3% seu 

valor médio. As concentrações de carbono e nitrogênio orgânicos são inferiores a 3% e 

0,5%, respectivamente. Tais valores são representativos de solos agrícolas, mas muito 

inferiores aos apresentados por lodos de ETEs. 

Embora a concentração de alumínio no lodo, em ETAs que utilizam o sulfato de 

alumínio como coagulante, seja similar à concentração de alumínio em solos, alguns 

cuidados devem ser tomados. A forma do alumínio presente nos resíduos das ETAs é 

diferente daquela que ocorre em solos naturais. Nestes, o alumínio ocorre 

significativamente na forma de silicatos de alumínio, enquanto que nos lodos ocorre na 

forma de óxidos hidratados amorfos, os quais exibem maior reatividade que os materiais 

correspondentes do solo. Kaggwa et al (2001), citado por Di Bernardo (2005) diz que a 

presença de alumínio no lodo, em altas concentrações, não é recomendável para disposição 

do resíduo no solo, pois a ligação desse metal com o fósforo presente na terra pode limitar o 

crescimento das plantas.  

A maioria dos lodos de ETAs contém certos metais (cromo, cobre, níquel, chumbo, 

zinco) em baixas concentrações. Esses metais são originários dos coagulantes químicos ou 

das águas brutas, e são fortemente adsorvidos aos precipitados (hidróxidos de alumínio ou 

de ferro) que se formam durante o processo de coagulação. Em solos não ácidos (pH > 5), 

esses metais permanecem adsorvidos e não disponíveis para as plantas. Portanto, em casos 

de aplicação moderada do lodo de ETA (20 ton/ha, peso seco), em solos com pH > 6, o 

movimento desses metais para o tecido das plantas  ou para as águas subterrâneas pode ser 



44 

minimizado. A taxa de aplicação (ton/ha) do lodo de ETAs em solos agrícolas será, 

provavelmente, determinada pelas concentrações desses metais. 

Tsutiya e Hirata (2001) destacam como principais benefícios da aplicação do lodo 

de ETA no solo os seguintes pontos: melhoria estrutural do solo, ajuste de pH, adição de 

traços minerais, aumento da capacidade de retenção de água e melhoria das condições de 

aeração. 

 

♦ Descarga do lodo de ETA em ETE 

 

Essa opção é economicamente atrativa, porém transfere a responsabilidade pela 

disposição final para a ETE (RICHTER, 2001). O responsável pela ETE deve, portanto, 

avaliar cuidadosamente os seguintes fatores: impacto do lodo de ETA no sistema de 

transporte (coletores, estações elevatórias, tubulações de recalque, abrasão e corrosão); 

impacto dos resíduos tanto no processo de tratamento líquido, quanto no processo de 

tratamento dos sólidos da ETE; a biotoxicidade tanto na ETE quanto nos seus resíduos 

finais. 

Na Europa e nos EUA, o lançamento do lodo de ETA em estações de tratamento de 

esgoto é uma prática comum. Di Bernardo et al. (1999) consideram essa alternativa 

atrativa, pois elimina a implantação de sistemas de tratamento de resíduos na própria ETA. 

 

 ♦ Aplicações diversas na construção civil 

 

Nos últimos tempos vêm sendo realizadas pesquisas para aplicação do lodo de ETA 

na indústria cerâmica e na construção civil. 

A reutilização do lodo gerado pelas ETAs foi testada na fabricação de blocos de 

concreto para contrapiso e, também, em argamassa. A complementação desses produtos 

com os resíduos das ETAs contribuiu para um aumento de 5% na resistência em testes de 

compressão, além de baratear os custos com a produção. Os testes revelaram que o uso de 

materiais de construção produzidos com o lodo é mais viável para ambientes internos. Isto 

porque os produtos contendo lodo na fabricação têm uma maior capacidade de absorção de 
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água, o que inviabiliza o uso em construções externas, expostas às intempéries 

(CORDEIRO, 2002).  

Cordeiro (2000) diz que a incorporação do lodo de ETA em matriz de concreto é 

uma alternativa atrativa, pois, além de não prejudicar o meio ambiente ainda pode trazer 

benefícios para a construção civil. Estudos realizados por Hoppen et al. (2005) 

demonstraram que apesar da incorporação do lodo de ETA, para teores inferiores a 10%, 

diminuir a qualidade do concreto, este ainda continua dentro dos padrões aceitáveis pela 

construção civil. Outro ponto destacado pelo referido autor foi a redução do consumo de 

matérias-primas, que além de reduzir os impactos ambientais causados pela extração, reduz 

a quantidade de resíduos lançados indiscriminadamente em rios e córregos. Ainda na 

fabricação do concreto, Sales e Cordeiro (2001) observaram que por meio dos valores 

obtidos nos ensaios de resistência compressão axial e absorção, o concreto com lodo de 

ETA pode ser utilizado em aplicações não estruturais, alcançando os parâmetros exigidos 

ao desempenho mecânico e à durabilidade. 

 

♦ Recuperação do coagulante 

 

A viabilidade econômica da recuperação de sulfato de alumínio a partir de lodos de 

ETAs, utilizando-os como possíveis insumos na potabilização de águas e na depuração de 

esgoto doméstico, tem sido estudada no meio científico. Estudos realizados por Gonçalves 

et al. (1999) mostraram que a regeneração desse coagulante e sua posterior reutilização é 

economicamente viável, no caso de cidades com populações de 20.000 e 50.000 habitantes. 

O referido autor diz ainda que os lodos formados no mecanismo de varredura apresentam 

percentual de regeneração superior ao lodo gerado através do mecanismo de neutralização 

de cargas, sugerindo que apenas lodos produzidos pelo mecanismo de varredura sejam 

passíveis de regeneração.  
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CAPÍTULO 3 
 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS E 

OPERACIONAIS SOBRE AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA. 

 

3.1 Generalidades 

 

O setor sul do litoral pernambucano ocupa uma área de 2.097 km² ou o equivalente 

a 2,13 % da superfície estadual. Situam-se no referido setor os municípios de Cabo de 

Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e São José da 

Coroa Grande. Com uma população total de 124.251 habitantes em 2000 (IBGE), este 

trabalho abrangerá os cindo últimos municípios litorâneos citados, por se tratarem de 

municípios que se destacam pelas suas belezas naturais e alto potencial econômico, 

propiciado principalmente pela indústria do turismo. A Figura 3.1 apresenta o mapa de 

localização da área de estudo. 

Figura 3.1 - Mapa de localização da área de estudo (municípios de Sirinhaém, Rio Formoso, 

Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande). 
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3.2 Sistemas de tratamento 

 

3.2.1 Sirinhaém 

 

O Município de Sirinhaém localiza-se no limite nordeste da Microrregião da Mata 

Meridional, ocupa uma área de 379 km2 e  tem como limites os municípios de Rio Formoso, 

ao sul; Escada e Ipojuca, ao norte; Ribeirão e Gameleira, a oeste; e, a leste, o Oceano 

Atlântico. 
Os solos municipais são ocupados por extensos canaviais, sendo que nas áreas ainda 

naturais predominam a vegetação de mangues, coqueirais e algumas reservas de florestas 

nos pontos mais elevados. 

O clima do município, como no restante da Mata Meridional, é predominantemente 

do tipo As' na classificação de Köppen, tropical quente e úmido, com chuvas 

predominantes no período de abril a julho e temperatura média anual de 27°C. 

A riqueza natural desse município, assim como dos municípios de Rio Formoso, 

Tamandaré e Barreiros, seus vizinhos, induziu o Estado de Pernambuco a criar a Área de 

Proteção Ambiental (APA) de Guadalupe, para preservar e regular o uso do solo desses 

municípios, de alto potencial econômico e turístico. 

Localizada a 68 km ao sul de Recife, limítrofe com a RMR (Região Metropolitana 

do Recife), Sirinhaém tem na rodovia PE-60 sua principal ligação viária, tanto em direção 

ao norte, quanto ao sul do Estado. De acordo com o IBGE (2000) esse município possui 

uma população de 33.046 habitantes, distribuídos entre as zonas urbana e rural.  

O sistema de abastecimento de água da cidade de Sirinhaém foi implantado em 

1958 e ampliado em 1994, segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento 

(COMPESA). A captação é feita através de tomada direta, com elevatória que recalca a 

água para a Estação de Tratamento de Água. A vazão captada é 67 m3/h e a adutora de água 

bruta corresponde a uma tubulação de ferro fundido com diâmetro de 150 mm, com 

extensão de 890 metros. A captação é feita no açude Água Fria de Baixo que é totalmente 

circundado por cultura de cana-de-açúcar e não recebe atualmente qualquer proteção 

específica (Figura 3.2). A rede de distribuição de água tratada possui tubulações em PVC 
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(Policloreto de Vinila) e uma extensão aproximada de 11000 m, segundo dados fornecidos 

pelo escritório local da COMPESA. O número de ligações de água é de 2.040. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estação de tratamento é do tipo compacta fechada, utiliza a técnica de dupla 

filtração e emprega o sulfato de alumínio como coagulante primário. É composta por duas 

unidades de clarificação e três unidades de polimento, cujos resíduos líquidos, provenientes 

principalmente das águas de lavagem dos filtros, são lançados no meio ambiente sem 

qualquer tratamento. O sistema de tratamento funciona 24 h/dia, em média, com vazão 

aduzida de 67 m3/h e capacidade nominal de 46,9 m3/h, o que nos mostra uma sobrecarga 

atual de 42,9%. Quando ocorrem precipitações intensas, são observadas variações 

significativas na qualidade da água, exigindo a necessidade da lavagem dos filtros em 

intervalos menores (de cerca de 6 horas), o que compromete a produção do sistema e 

aumenta o índice de perdas. Essas unidades são lavadas apenas com água, contribuindo 

assim para a geração de maior volume de resíduos líquidos. De acordo com dados 

fornecidos pela COMPESA, para a lavagem de cada unidade de filtração (filtro 

descendente rápido com área de 4,15 m²) são gastos aproximadamente 17,5 m³ de água. 

Considerando que essa operação é realizada no mínimo a cada 6 horas e que verifica-se 

atualmente o consumo por ligação na cidade de Sirinhaém  de 721 L/dia, correspondendo a 

um índice per capita de 172 L/hab/dia, o volume de água desprezado por dia na forma de 

resíduo por unidade de filtração daria para abastecer cerca de 97 residências diariamente. A 

custo de hoje (R$ 18,11/unidade residencial/10m³) esse volume representa por mês a 

Figura 3.2 - Manancial Água Fria de Baixo (Sirinhaém) 
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quantia aproximada de R$ 3.800,00. Esses dados justificam a necessidade de maiores 

estudos sobre as características desses resíduos, objetivando seu tratamento e possível 

aproveitamento. 

A ETA Sirinhaém dispõe de 4 operadores que se revezam em turnos e realizam o 

monitoramento da qualidade da água produzida. No sistema de tratamento, que não dispõe 

de laboratório, o operador monitora apenas o teor de cloro residual. Outros índices 

indicadores da qualidade da água tais como cor, turbidez, pH, alcalinidade e coliformes são 

acompanhados pela Gerência de Qualidade (GQL) da COMPESA, seguindo as 

recomendações da Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. A Figura 3.3 apresenta fotos 

das unidades de tratamento instaladas na ETA Sirinhaém . 

 

As principais características técnicas do sistema de tratamento Sirinhaém, de acordo 

com a Divisão de Controle de Tratamento – DCN – da COMPESA estão apresentadas a 

seguir: 

• A unidade de mistura rápida é do tipo bocal. 

• A unidade de clarificação nº 1 é do tipo clarificador de manto de lodo, com 

capacidade nominal de 20,1 m³/h. 

• A unidade de clarificação nº 2 é do tipo claripedra, com capacidade nominal 

de 26,8 m³/h. 

• Como unidades de polimento são utilizados três filtros descendentes rápidos, 

com capacidade nominal total de 137,6 m³/h. 

    Figura 3.3 – Unidades de tratamento instaladas na ETA Sirinhaém 
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• Os produtos químicos utilizados no tratamento são o sulfato de alumínio 

granulado, o cloro gasoso e o hipoclorito de cálcio. 

 

Tendo em vista o programa de melhorias no setor de abastecimento d’água, está 

sendo implantado um novo sistema de tratamento na cidade de Sirinháem, cujo projeto foi 

desenvolvido com recursos do PRODETUR/NE/PE (Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste do Brasil – Pernambuco). Esse projeto prevê o atendimento da área 

urbana de Sirinhaém, do distrito de Barra do Sirinhaém e da Zona Turística (ZT) de 

Gamela-Guadalupe, praias próximas à área urbana do referido distrito. O manancial 

selecionado é o rio Sirinhaém, com a captação próxima à confluência do riacho Engenho 

São Brás, à montante da Usina Trapiche, situada no mesmo município. De acordo com a 

Gerência de Expansão da COMPESA (GEX) a vazão captada será de 66 L/s e a adutora de 

água bruta possuirá uma extensão de 3124 m e diâmetro de 250 mm. A ETA será do tipo 

convencional, localizar-se-á próxima à unidade existente e sua capacidade será de 66 L/s. O 

sistema de tratamento será composto por floculadores tipo alabama, decantadores 

convencionais, filtros descendentes rápidos e casa de química. Junto à ETA está prevista a 

construção de um reservatório com capacidade de 1000 m3 e de um laboratório. O sistema 

prevê também a instalação de lagoas de lodo, cujo objetivo é o tratamento dos resíduos 

provenientes da lavagem das unidades de decantação e filtração. Essas lagoas estão sendo 

instaladas próximas à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Sirinhaém, obra também 

em fase de construção, à beira da rodovia PE-60. De acordo com informações do escritório 

local da COMPESA, essas obras serão entregues até o final do primeiro semestre de 2006. 

A unidade de floculação, a casa de química e a ETE, onde estão sendo implantadas as 

lagoas de tratamento de esgotos e de lodos, podem ser observadas na Figura 3.4. 
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3.2.2 Santo Amaro de Sirinhaém 

 

Situada na Zona da Mata pernambucana, a área urbana do distrito de Santo Amaro 

de Sirinhaém, pertencente ao município de Sirinhaém, possui temperatura média anual de 

24° C. Está situada a 2,5 km da sede do município e a cerca de 70 km de Recife. 

O atual sistema de abastecimento de água desse distrito foi implantado pela 

COMPESA em 1971. O manancial utilizado como fonte de abastecimento é o açude Água 

Fria de Cima, localizado nas proximidades da ETA. Esse manancial, assim como o 

utilizado pela sede do município, é circundado pela cultura da cana-de-açúcar e sofre 

influência negativa das atividades desenvolvidas na região. A captação é feita através de 

tomada d’água direta no açude, a partir de tubulação de ferro fundido com diâmetro de 200 

Figura 3.4 – Novo sistema de tratamento de água da cidade de Sirinhaém: unidade de 

floculação (A) e casa de química (B). Nova ETE (C) 

A B 

C 
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mm  e comprimento de 3 m, aduzindo água até o poço de sucção da estação elevatória. A 

adutora de água bruta, construída em ferro fundido, possui extensão de 595 m e diâmetro de 

100 mm. A rede de distribuição construída em PVC, de acordo com levantamento realizado 

pelo pessoal da COMPESA, possui extensão de aproximadamente 3970 m. O número de 

ligações de água é de 1.188. 

O sistema de tratamento de Santo Amaro de Sirinhaém dispõe de uma ETA do tipo 

compacta fechada. Constituída por uma unidade de clarificação e duas unidades de 

polimento, utiliza a técnica de dupla filtração para fins de potabilização da água destinada 

ao abastecimento público. Os produtos químicos utilizados no tratamento são o sulfato de 

alumínio granulado e o cloro gasoso, empregados respectivamente como coagulante 

primário e agente de desinfecção. Dependendo das características da água bruta, em função 

principalmente da concentração de ferro e manganês, faz-se uso do hipoclorito de cálcio 

como oxidante no intuito de aumentar a eficiência de remoção do excesso dessas impurezas 

durante o processo de tratamento. A Figura 3.5 apresenta as fotos da casa de química 

instalada na ETA e dos tanques de mistura utilizados para a preparação das soluções dos 

produtos químicos empregados durante o tratamento. 

 

A unidade de clarificação é constituída por um filtro ascendente com área total de 

8,04 m² e capacidade nominal de 40,2 m³/h. A vazão aduzida pelo sistema é de 40 m³/h, 

não havendo portanto sobrecarga. As unidades de polimento empregadas são dois filtros 

descendentes rápidos com área unitária de 3,46 m² e capacidade nominal total de 72,1 m³/h, 

 Figura 3.5 – Casa de química e tanques de preparação de soluções da ETA Santo Amaro de 

Sirinhaém
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que são lavados, em média, a cada 24 horas, utilizando-se apenas água. Essas unidades 

sofrem descargas de fundo geralmente a cada 12 horas. A Figura 3.6 apresenta as fotos da 

ETA Santo Amaro de Sirinhaém e das unidades de tratamento instaladas no sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O regime de funcionamento da ETA é de 18 horas/dia. Os operadores, em número 

de 3, se revezam na operação do sistema e são responsáveis pelo monitoramento da 

qualidade da água produzida. Esse sistema também não dispõe de laboratório e realiza o 

acompanhamento apenas do teor de cloro residual, medido a cada duas horas, como 

determina a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Semanalmente a ETA recebe a 

visita de um técnico da GQL que realiza coletas de amostras da água bruta e tratada para 

avaliação da eficiência do tratamento e acompanhamento da qualidade do produto final. As 

análises para verificação dos indicadores de qualidade da água produzida por esse sistema 

são realizadas no laboratório central da COMPESA (GQL). 

Esse sistema também está sendo ampliado. O novo projeto prevê a construção de 

uma nova estação elevatória e a instalação de uma nova adutora de água bruta, com 

extensão de 1984 m e diâmetro de 150 mm. A vazão aduzida pelo novo sistema será de 

48,7 m³/h, que utilizará água proveniente do açude Água Fria de Baixo. As atuais 

instalações de tomada d’água no açude Água Fria de Cima serão conservadas e servirão 

como fonte de reserva para o caso de situações emergenciais. 

Figura 3.6 – ETA Santo Amaro de Sirinhaém e unidades de tratamento instaladas no sistema 
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As instalações físicas da ETA estão sendo melhoradas, suas unidades de tratamento 

recuperadas e aproveitadas. A capacidade nominal do novo sistema será de 48,7 m³/h. 

Também está prevista a construção de um tanque de equalização para recebimento das 

águas provenientes da lavagem dos filtros e a instalação de uma rede que conduzirá esses 

resíduos às lagoas de lodo localizadas no município de Sirinhaém. De acordo com 

informações do escritório local da COMPESA, essas unidades destinadas ao tratamento dos 

resíduos provenientes da ETA Santo Amaro de Sirinhaém ainda não tiveram sua construção 

iniciada. 

 

3.2.3 Barra de Sirinhaém 

 

Outro distrito do município de Sirinhaém, Barra de Sirinhaém situa-se a 10 km da 

sede desse município. Abriga principalmente duas áreas urbanas: o seu núcleo urbano e o 

povoado de Aver-o-Mar, mais próximo das praias de Gamela e Guadalupe. O núcleo 

urbano de Barra do Sirinhaém apresenta uma ocupação relativamente antiga, originada de 

uma colônia de pescadores, a qual vem sendo acrescida, desde a década de 1970, por 

loteamentos orientados para veranistas. A ZT de Gamela-Guadalupe é atendida 

precariamente por sistema de abastecimento de água administrado pela COMPESA, sendo 

por esse motivo contemplada pelo projeto Costa Dourada com obras de melhorias nesse 

setor. 

O atual sistema de abastecimento d’água é suprido por um manancial subterrâneo 

com vazão aduzida de 27 m³/h. A água proveniente do poço profundo utilizado como fonte 

de abastecimento, instalado nas proximidades da ETA, com profundidade de 150 m, 

apresenta qualidade insatisfatória principalmente pelo alto teor de ferro (> 5 mg/L), 

segundo dados fornecidos pela COMPESA. O número de ligações de água na rede de 

distribuição é de apenas 318. Esse sistema, que até maio de 2005 era de simples 

desinfecção, passou a utilizar a tecnologia de filtração direta no intuito de atender aos 

padrões de qualidade exigidos pelas normas vigentes e em resposta às constantes 

reclamações dos consumidores locais, pois o excesso de ferro presente na água bruta, 

oxidado pelo cloro que é utilizado para fins de desinfecção, forma um precipitado de cor 
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Figura 3.7 – ETA Barra de Sirinhaém 

vermelha que assustava os consumidores, pois manchava roupas, louças sanitárias e 

conferia à água cor e sabor desagradáveis.  

 As unidades de tratamento utilizadas são dois filtros ascendentes com área total de 

6,28 m² e capacidade nominal de 31,4 m³. Essas unidades são lavadas a cada 24 horas, 

utilizando-se apenas água, com descargas de fundo intermediárias. De acordo com 

informações da COMPESA, o procedimento de lavagem de cada unidade de tratamento 

dura em média 20 minutos e os resíduos gerados durante esse processo são lançados 

diretamente no meio ambiente. Os produtos químicos utilizados no tratamento são o sulfato 

de alumínio granulado, o cloro gasoso e o hipoclorito de cálcio, que é empregado na pré-

cloração no intuído de permitir maior eficiência do sistema no que se refere à remoção de 

compostos de ferro e manganês. O regime de funcionamento da ETA é de 17 horas/dia e os 

operadores realizam no local apenas o monitoramento do cloro residual. A Figura 3.7 

apresenta a foto do sistema de tratamento de Barra de Sirinhaém após a instalação dos 

filtros ascendentes. Os aspectos de qualidade da água distribuída por esse sistema serão 

discutidos no item 3.3 deste capítulo. 
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3.2.4 Rio Formoso 

 

A cidade de Rio Formoso situa-se na Zona da Mata Sul de Pernambuco e está 

distante 80 km da capital pernambucana. Enquadrada na área de influência do Centro 

Turístico de Guadalupe, que faz parte do Projeto Costa Dourada, foi contemplada com 

obras de melhorias no setor de saneamento. De acordo com o IBGE (2000), essa cidade 

possui 8.349 habitantes na zona urbana e 12.415 na zona rural. 

O sistema de tratamento d’água desse município foi ampliado em 1997, no intuito 

de atender às exigências quanto à necessidade de dotar essa cidade de sistema adequado às 

expectativas de crescimento populacional com o advento do centro turístico. A população 

atendida pelo atual sistema de abastecimento, de acordo com a COMPESA, é de 

aproximadamente 7.713 habitantes, através de 1.644 ligações de água. A água escolhida 

como fonte de abastecimento é captada no açude Coçocó e no riacho dos Gatos, mananciais 

localizados nesse município, através de barragem de nível.  

Em função das características da água bruta dos mananciais utilizados, a tecnologia 

de tratamento escolhida foi a dupla filtração. A ETA é do tipo compacta aberta e utiliza 

quatro unidades de filtração e quatro unidades de polimento, com vazão aduzida de 90 

m³/h. O sulfato de alumínio é empregado como coagulante primário e o cloro gasoso, que é 

armazenado em cilindros de 50 kg, é utilizado como agente de desinfecção.  

As unidades de clarificação compreendem quatro filtros ascendentes com área 

unitária de 6,3 m² e capacidade nominal total de 126 m³/h. De acordo com a DCN existe a 

necessidade de instalação de um dispositivo de mistura rápida na chegada da adutora. 

Como unidades de polimento são empregados quatro filtros descendentes rápidos com área 

unitária de 4,5 m² e capacidade nominal total de 187,5 m³/h. Os resíduos provenientes da 

lavagem das unidades de tratamento dessa estação seguem para um tanque de equalização, 

como mostra a Figura 3.8, para em seguida serem lançados no meio ambiente, nas 

proximidades da ETA. Essas unidades geralmente são lavadas a cada 24 horas, utilizando-

se apenas água. 
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O monitoramento da qualidade da água produzida é realizado por técnicos da QGL, 

que realizam coletas de amostras provenientes das diversas etapas do tratamento para serem 

analisadas no laboratório central da COMPESA. Na ETA Rio Formoso o operador 

monitora apenas o teor de cloro residual.  

 

3.2.5 Tamandaré 

 

O município de Tamandaré, também situado na Zona da Mata Sul de Pernambuco, 

localiza-se a cerca de 100 km da capital pernambucana. Com suas belas praias o turismo se 

caracteriza como a atividade econômica principal desse município. Lá estão localizados 

empreendimentos hoteleiros e gastronômicos que geram emprego e renda para a população 

(17.281 habitantes, de acordo com o censo 2000). Atualmente um dos maiores problemas 

enfrentados pela população local, nos períodos de maior concentração de veranistas e 

turistas, é o atendimento insatisfatório do setor de abastecimento d’água, administrado pela 

COMPESA. Nesse período, a produção de água tratada é insuficiente para atender a 

demanda. 

O sistema de abastecimento d’água desse município é suprido por manancial 

superficial, através de barragem de nível e acumulação. A barragem de Saltinho, como é 

conhecida, apresenta água de qualidade satisfatória, ocorrendo variações de turbidez apenas 

nos períodos de maior precipitação. A captação é realizada no corpo da barragem através de 

adutora que possui 10738 m de extensão e diâmetro de 250 mm. 

Figura 3.8 – Tanque de equalização da ETA Rio Formoso 
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A ETA utilizada pelo sistema de abastecimento é do tipo compacta aberta, com 

vazão aduzida de 160 m³/h. Composta por quatro unidades de clarificação/filtração, utiliza 

a tecnologia de filtração direta para fins de potabilização. A rede de distribuição desse 

sistema atende atualmente, de acordo com a COMPESA, a 3.716 ligações de água. 

As unidades de clarificação/filtração empregadas pelo sistema tratamento, de acordo 

com informações fornecidas pela DCN, são quatro filtros ascendentes com área unitária de 

9,6 m² e capacidade nominal total de 191,3 m³/h. Os produtos químicos empregados no 

tratamento são o sulfato de alumínio granulado, o cloro gasoso e um polieletrólito, utilizado 

como auxiliar de coagulação nos períodos de maior variação da qualidade da água bruta. A 

Figura 3.9 apresenta foto da ETA Tamandaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O regime de funcionamento da ETA Tamandaré é de 24 horas/dia. Os indicadores 

de qualidade da água produzida por esse sistema são monitorados pelo laboratório central 

da COMPESA, através de amostras coletadas por um laboratorista. O número de amostras e 

a freqüência das análises são determinadas em função da população abastecida, de acordo 

com as recomendações da Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Na ETA, o operador 

monitora, a cada duas horas, apenas o teor de cloro residual. Nesse sistema as unidades de 

tratamento são lavadas a cada 48 horas, dependendo das características da água bruta  

 

 

 

 Figura 3.9 – ETA Tamandaré 
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3.2.6 Barreiros 

 

A cidade de Barreiros localiza-se na Zona da Mata pernambucana, ocupa uma área 

de 229,8 km² e tem como limites os municípios de Tamandaré, ao norte; São José da Coroa 

Grande e o Estado de Alagoas, ao sul; Água Preta, a oeste; e a leste, o Oceano Atlântico. 

Possui 39.139 habitantes, distribuídos entre as zonas urbana e rural (IBGE, 2000). 

Localizada a aproximadamente 110 km da cidade do Recife, o município de 

Barreiros, assim como os demais municípios do litoral sul, possui como principais vias de 

acesso vindo de Recife, a BR 101, até a cidade do Cabo de Santo Agostinho e a PE 60, até 

sua sede. A cultura da cana-de-açúcar, ainda predominante nesse município, tem 

contribuído para o desmatamento de áreas e conseqüente degradação do solo e dos recursos 

hídricos disponíveis na região. 

O sistema de tratamento de água de Barreiros utiliza como fonte de abastecimento 

água proveniente do rio Carimã. Esse manancial tem sofrido os efeitos negativos das 

atividades desenvolvidas na região. A captação é realizada a partir de uma tubulação em 

PVC, com extensão de 1400 m e 300 mm de diâmetro. A vazão aduzida pelo sistema é de 

430 m³/h e o recalque de água bruta é realizado por duas bombas, instaladas na estação 

elevatória que funciona nas proximidades do ponto de captação. 

A operação, manutenção e comercialização dos serviços de água dessa cidade 

também estão a cargo da COMPESA, através de seu Escritório Local (ELO), que atende a 

uma população aproximada de 36.304 habitantes, através de 6.824 ligações de água. O 

tratamento da água é realizado em uma ETA do tipo convencional que funciona 24 

horas/dia. Em operação desde 1970, a estação de tratamento de água de Barreiros dispõe de 

um floculador de chicanas verticais, com volume total de 44,6 m³ e capacidade nominal de 

89,2 m³/h; dois decantadores convencionais, com área unitária de 67,8 m² e capacidade 

nominal total de 169,6 m³/h; e três filtros descendentes rápidos, com área unitária de 8,6 m² 

e capacidade nominal total de 270,2 m³/h. Esse sistema, que não dispõe de qualquer 

unidade de mistura rápida, opera com sobrecarga de 381,8% na unidade de floculação, 

153,5% nas unidades de decantação e 59,1% nas unidades de filtração. Desta forma, 

observa-se que existe a necessidade de ampliação em todas as unidades de tratamento, no 

intuito de garantir a produção de água dentro dos padrões de potabilidade exigidos pela 
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Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. A Figura 3.10 apresenta fotos da ETA Barreiros 

e das unidades de tratamento instaladas no sistema.  

 

  

Os produtos químicos utilizados no tratamento são o sulfato de alumínio granulado 

e o cloro gasoso, que é armazenado em cilindros de 900 kg. Nesse sistema também 

emprega-se  polieletrólito, que atua como auxiliar de floculação.  

A ETA Barreiros não dispõe de laboratório em suas dependências físicas e, por essa 

razão, os funcionários responsáveis pela operação do sistema monitoram apenas o teor de 

cloro residual. Os demais indicadores de qualidade são avaliados pelo laboratório central da 

COMPESA.  

Nas proximidades da ETA existem duas unidades de reservação: um reservatório 

apoiado com capacidade de 1000 m³, que serve à rede de distribuição; e um reservatório 

Figura 3.10 – ETA Barreiros (A), unidade de floculação (B), unidades de decantação (C) e unidades de 

filtração (D). 

A B 

C D 
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elevado com capacidade de 100 m³, utilizado para a lavagem das unidades de tratamento. 

Todos os resíduos provenientes do processo de potabilização empregado por esse sistema 

são lançados, sem qualquer tratamento, diretamente no meio ambiente. As unidades de 

decantação, responsáveis pela produção da maior parcela de resíduos, são lavadas 

manualmente a cada trinta dias, em média. Os filtros necessitam ser lavados, dependendo 

das características da água bruta e do desempenho das unidades de floculação e decantação, 

a cada 24 horas, utilizando-se apenas água no sentido ascensional. A Figura 3.11 apresenta 

fotos que ilustram o procedimento de limpeza dos decantadores. No item 3.4 deste capítulo 

será discutido como esses rejeitos são atualmente gerenciados, não só pela ETA Barreiros, 

com também pelas demais estações de tratamento analisadas neste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com informações fornecidas pela COMPESA, o sistema de 

abastecimento d’água do município de Barreiros será ampliado e servirá como modelo para 

o Estado de Pernambuco. Os serviços, orçados em R$ 2,2 milhões, incluem a recuperação 

da estação elevatória de água bruta, a ampliação da estação de tratamento de água e a 

implantação de uma adutora de água tratada. Também está prevista a construção de um 

reservatório apoiado com capacidade de 1.200 m³ de água. Os recursos, aplicados também 

no setor de esgotamento sanitário e em ações de educação ambiental, são provenientes de 

um convênio assinado entre a COMPESA, o governo do Estado e o banco alemão KFW 

(Kreditanstalt Für Wiederaufbau). As obras já foram iniciadas e devem ser entregues até 

novembro de 2006 (Diário de Pernambuco, 2006). 

Figura 3.11 - Fotos ilustrando o procedimento de limpeza do decantador 
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3.2.7 São José da Coroa Grande 

 

Situado no limite entre os litorais sul do Estado de Pernambuco e norte do Estado de 

Alagoas, o município de São José da Coroa Grande tem seus recursos financeiros obtidos 

principalmente nas atividades desenvolvidas pela indústria de pesca, e mais recentemente, 

graças ao projeto Costa Dourada, pela indústria do turismo. 

Esse município utiliza para fins de potabilização uma estação de tratamento do tipo 

compacta fechada, composta por quatro unidades de clarificação/filtração, como mostra a 

Figura 3.12, no intuito de atender a uma população aproximada de 13.971 habitantes, 

através de 2.865 ligações de água, segundo informações da COMPESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com vazão aduzida de 106 m³/h, esse sistema utiliza para o tratamento águas 

provenientes da barragem São Cristóvão e do rio Persinunga, mananciais situados nas 

proximidades da ETA. As quatro unidades de clarificação/filtração empregadas são filtros 

ascendentes que, segundo a DCN, possuem capacidade nominal total de 188 m³/h. Os 

produtos químicos utilizados no tratamento são o sulfato de alumínio, como coagulante 

primário; polieletrólito, como auxiliar da coagulação; e o cloro gasoso, para fins de 

desinfecção. Eventualmente, dependendo das características da água bruta, principalmente 

das concentrações de ferro e manganês, faz-se necessária a utilização de uma unidade de 

pré-cloração, que tem por objetivo remover o excesso desses compostos por oxidação e 

posterior filtração.  

Figura 3.12 - Unidades de tratamento da ETA São José da Coroa Grande 



63 

Esse sistema, reformado recentemente com recursos da própria empresa de 

abastecimento público, não conta em sua estrutura com unidades de tratamento e 

recuperação das águas de lavagem dos filtros, de forma que todos os resíduos provenientes 

do tratamento são lançados nas proximidades da ETA, no rio Persinunga, em um ponto à 

jusante do local onde a água bruta é captada. Cada unidade de filtração é lavada a intervalos 

de 48 horas, em média. 

O regime de funcionamento da ETA é de 24 horas/dia e os operadores, em número 

de 4, se revezam na operação do sistema. Os indicadores de qualidade da água são 

monitorados pela gerência de qualidade da COMPESA através de análises realizadas no 

laboratório central, com exceção do teor de cloro residual, que é medido pelo operador 

durante o processo de potabilização. 

 
3.3 Aspectos de qualidade 

O acompanhamento da qualidade das águas, não só do manancial utilizado para 

fins de abastecimento, como também da água distribuída para a população, é 

imprescindível, pois determina a adequação desses cursos aos padrões estabelecidos para as 

classes das mesmas, assegurando o seu uso adequado, conforme a classe estabelecida para 

aquelas águas, e principalmente assegura a distribuição de água tratada dentro dos padrões 

de potabilidade exigidos pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Essa norma 

determina em seu artigo nº 19 que: os responsáveis pelo controle da qualidade da água de 

sistemas e de soluções alternativas de abastecimento supridos por manancial superficial 

devem coletar amostras semestrais da água bruta, junto ao ponto de captação, para análise 

de acordo com os parâmetros exigidos na legislação vigente de classificação e 

enquadramento de águas superficiais, avaliando a compatibilidade entre as características 

da água bruta e o tipo de tratamento existente. 

A referida norma determina ainda que o controle da qualidade da água na saída do 

tratamento, com relação aos parâmetros físicos e químicos, deve ser acompanhado a partir 

coletas semestrais, com exceção dos parâmetros cloro residual, cor, turbidez, pH e fluoreto, 

que devem ser monitorados a cada duas horas, quando o manancial for surperficial, e 

diariamente, quando se tratar de uma fonte subterrânea; da concentração de cianotoxinas, 
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que deve ser avaliada semanalmente, quando o número de cianobactérias na água do 

manancial exceder a 20.000 células/mL; e dos teores de trihalometanos, que devem ser 

monitorados trimestralmente. Atualmente, nas ETAs em estudo, não é realizado o 

monitoramento dos parâmetros cor, turbidez, pH e fluoretos, na saída do tratamento, com a 

freqüência exigida pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. De acordo com 

informações fornecidas pela COMPESA, estão sendo adquiridos equipamentos de campo 

específicos para o acompanhamento dos referidos indicadores, no intuito de atender as 

exigências dessa norma.  

A partir do levantamento de dados junto à COMPESA e, com base nos resultados 

fornecidos pelo seu laboratório central, foram listadas algumas observações referentes à 

qualidade das águas brutas utilizadas pelos sistemas de tratamento em estudo e da água 

tratada na saída das ETAs dos referidos sistemas. Ressalta-se que essas observações têm 

por objetivo não só descrever as atuais condições dos sistemas de tratamento, mas também 

contribuir com subsídios para ações de melhorias no setor de abastecimento d’água do 

litoral sul de Pernambuco. 

Os dados analisados referem-se aos resultados do monitoramento da água bruta e da 

água tratada na saída das ETAs realizado no período de dezembro de 2003 a dezembro de 

2005. A COMPESA realizou nesse período 4 coletas por sistema. Nesses resultados não 

foram incluídos os teores de cianotoxinas e triaholometanos, por não terem sido 

monitorados no período em análise. Os valores médios dos parâmetros avaliados na água 

bruta estão apresentados na Tabela  3.1. 
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Tabela 3.1 - Resultados da caracterização da água bruta dos sistemas de tratamento 

(valores médios de 4 análises) 

Parâmetro Sirinhaém 
Stº Amaro 

de 
Sirinhaém 

Barra de 
Sirinhaém 

Rio 
Formoso Tamandaré 

São José da 
Coroa 

Grande 
Barreiros 

pH 7,3 6,5 5,7 6,4 6,9 6,2 7 
Condutividade - umho/cm 104,7 70,6 953,6 137,8 66 75,5 75,4 
Turbidez - uT 22,7 7,9 9,6 9 6,7 12,1 18,4 
Cor aparente - uH (Pl/Co) 67,3 86 85,5 71 49 100 132 
Alcalinidade - mg/L CaCO3 21,2 11,5 9,4 5,4 10,03 9,85 17,1 
Cloretos - mg/L de Cl 14,3 13,6 364,7 10,5 12,3 14,3 13 
N amoniacal - mg/L de N ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente 
N. nitrito - mg/L de N ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente 
N. nitrato - mg/L de N ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente 
Fosfato total - mg/L de P 0,11 0,07 0,18 0,05 0,21 0,08 0,06 
Carbonato - mg/L CaCO3 0 * 0 0 0 0 0 
Sulfato - mg/L SO4 * * * * * * * 
Ferro total - mg/L de Fe 0,43 0,93 16,6 0,91 2,29 1,5 1,61 
Manganês - mg/L de Mn < 0,1 < 0,1 0,33 < 0,1 0,12 < 0,05 < 0,1 
Zinco - mg/L de Zn * * * * * * * 
Cobre mg/L de Cu * * * * * * * 
Cádmio - mg/L de Cd * * * * * * * 
Cromo total - mg/L de Cr * * * * * * * 
Chumbo - mg/L de Pb * * * * * * * 

*  Não realizado 

Verificada a tecnologia de tratamento empregada pelos sistemas de São José da 

Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso, Sirinhaém, Santo Amaro de Sirinhaém 

e Barra de Sirinhaém, e observando-se os teores médios das impurezas monitoradas pela 

COMPESA, destacam-se os seguintes tópicos: 

• O sistema Barra de Sirinhaém destaca-se por apresentar altos teores de ferro total e 

cloretos. Em fonte subterrânea é comum maiores concentrações de ferro e no caso 

desse sistema, localizado próximo ao oceano Atlântico, as altas taxas de cloretos 

devem-se possivelmente à intrusão marinha.  
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• Com exceção dos parâmetros cor e ferro, os demais encontram-se dentro dos limites 

estabelecidos pela resolução 357/2005 do CONAMA para águas doces classe 1 e 

classe 2, existindo assim compatibilidade entre as características das águas brutas 

provenientes de fontes superficiais utilizadas pelos sistemas e os tratamentos 

empregados para potabilização. 

• Os resultados de cor apresentados pelo laboratório central da COMPESA referem-se 

à cor aparente, e não à cor verdadeira, descrita no item III do artigo 15 da resolução 

357/2005 do CONAMA. Da mesma forma, os teores de ferro apresentados referem-

se ao ferro total, e não ao ferro solúvel, como especifica a tabela I da norma 

destacada. Esses fatos impossibilitaram a inclusão desses parâmetros na análise 

geral. 

• Em relação aos sistemas que utilizam a tecnologia de filtração direta, observa-se a 

compatibilidade entre a configuração empregada e as características da água bruta 

destinada ao tratamento, no tocante ao parâmetro turbidez. Di Bernardo (2003) 

refere-se à configuração em função dos parâmetros turbidez, cor verdadeira, sólidos 

em suspensão, coliformes totais, E. coli e densidade de algas. De acordo com a 

GQL, os indicadores bacteriológicos são monitorados apenas na água tratada na 

rede de distribuição; os sólidos em suspensão não são monitorados; e a para o caso 

das algas, realiza-se o acompanhamento da concentração de algas azuis, cujos 

resultados, no caso dos sistemas destacados, encontram-se abaixo de 10000 

células/mL. 

A Tabela 3.2 apresenta os valores médios dos parâmetros monitorados na água 

tratada na saída das estações de tratamento, bem como os valores máximos permissíveis 

desses parâmetros na água potável. 
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Tabela 3.2 - Resultados da caracterização da água tratada na saída das estações de 
tratamento (valores médios de 4 análises) 

Parâmetro Sirinhaém 
Stº Amaro 

de 
Sirinhaém 

Barra de 
Sirinhaém 

Rio 
Formoso Tamandaré Barreiros 

São José 
da Coroa 
Grande 

Padrão de 
potabilidade

pH 4,8 5,9 4,4 4,4 4,5 6 5,4 6,0 a 9,5 
Condutividade - umho/cm 95,9 91,1 1015,2 69,4 73,5 83,5 95,8 - 
Turbidez - uT  1,8 5,2 8,7 1,2 2,2 1,2 8,3 5 
Cor - uH (Pt/Co) 7,3 30,3 193,5 5 7,66 8 48,4 15 
Alcalinidade mg/L CaCO3 0,3 6,1 0 0 0 3,3 3,9 - 
Cloretos - mg/L de Cl 20,5 16,6 348,8 13,3 14,7 15,7 19,7 250 
N amoniacal - mg/L de N ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente 1,5 
N. nitrito - mg/L de N ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente 1 
N. nitrato - mg/L de N ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente 10 
Fosfato total - mg/L de P * * * * 0 * * - 
Carbonato - mg/L de CaCO3 0 0 0 0 0 0 0 - 
Dureza total - mg/L de CaCO3 13,2 16,2 237,1 9,9 207 12,1 15,9 500 
Sulfato - mg/L de SO4 9,1 10,8 21,6 6,5 6,4 12,27 5,92 250 
Cálcio - mg/L de Ca 3,3 4,03 39,7 1,52 1,19 2,6 2,19 - 
Magnésio - mg/L de Mg 1,19 1,48 32,02 1,84 73,8 1,48 2,03 - 
Sódio - mg/L de Na 17,6 17,2 127 10,7 15 18,08 18,6 200 
Potássio - mg/L de K 4,3 3,9 31,5 1,6 1,66 5,3 5,2 - 
Ferro total - mg/L de Fe < 0,1 0,49 11,11 0,22 0,61 < 0,3 1,04 0,3 
Manganês - mg/L de Mn < 0,1 < 0,1 0,29 < 0,1 < 0,05 < 0,1 < 0,05 0,1 
Zinco - mg/L de Zn < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5 
Cobre - mg/L de Cu < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2 
Cádmio - mg/L de Cd < 0,004 < 0,004 * < 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 0,005 
Cromo total - mg/L de Cr < 0,04 < 0,04 * < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,05 
Chumbo - mg/L de Pb < 0,01 < 0,01 * < 0,03 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

 

A partir dos resultados da caracterização da água tratada na saída das estações de 

tratamento dos sistemas de São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso, 

Sirinhaém, Santo Amaro de Sirinhaém e Barra de Sirinhaém, e observando-se os padrões 

de potabilidade exigidos para águas destinadas ao abastecimento publico, conclui-se que: 

 

• Com exceção do sistema Barreiros, todos os outros apresentaram pH abaixo do 

limite recomendado pela Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Nos sistemas 

de abastecimento, águas com valores baixos de pH tendem a ser corrosivas ou 

agressivas a certos metais e paredes de concreto (DI BERNARDO, 2005). Destaca-

se que nenhum dos sistemas estudados realiza a correção do pH no final do 

tratamento. 
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• Os sistemas de São José da Coroa Grande, Santo Amaro de Sirinhaém e Barra de 

Sirinhaém apresentaram cor e turbidez acima do limite de aceitação para consumo 

humano. Para esses parâmetros, dentre os sistemas estudados, os citados 

apresentaram a menor eficiência de remoção, como pode ser observado na Figura 

3.13. 
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• O excesso das impurezas que conferem à água cor e turbidez elevadas provém da 

água bruta utilizada como fonte de abastecimento. No caso do sistema de Barra de 

Sirinhaém, que utiliza como fonte de abastecimento água proveniente de um poço 

com altas concentrações de ferro, observa-se claramente que os índices ainda 

maiores desse elemento na água tratada provêm do processo de oxidação pela 

utilização do cloro durante o tratamento, o que confere à água aspecto desagradável 

pela cor acentuada. Destaca-se que esse sistema mostrou-se ineficiente para 

remoção de cor. 

• O sistema Barra de Sirinhaém também não se enquadrou dentro dos limites de 

aceitação para os parâmetros cloretos e manganês. Esse, também muito comum em 

fontes subterrâneas, acarreta problemas semelhantes ao do ferro, com o agravante 

Figura 3.13 - Eficiência de remoção dos parâmetros cor e turbidez dos sistemas de 

tratamento do litoral sul de Pernambuco. 
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da dificuldade de remoção; e aqueles, ao que tudo indica, provêm da intrusão da 

água do mar na fonte de abastecimento. Destaca-se que a presença excessiva de 

cloretos pode interferir na coagulação (DI BERNARDO, 2005), o que pode ser a 

causa da baixa eficiência desse sistema mesmo ao implantar a tecnologia de 

filtração direta para fins de potabilização.  

 

3.4 Gerenciamento dos resíduos 

 

A atividade de tratamento da água com o objetivo de adequá-la ao consumo humano 

gera resíduos com impurezas que se não forem devidamente dispostas causam prejuízos ao 

meio ambiente. Esses resíduos trazem em sua composição grande parcela de água e 

geralmente são gerenciados das seguintes formas: 

 

1. Lançamento direto em algum corpo receptor. 

2. Tratamento com reciclagem da maior parcela e lançamento do rejeito no 

corpo receptor. 

3. Tratamento antes de ser lançado no corpo receptor com o objetivo de 

minimizar os efeitos negativos sobre o meio ambiente. 

4. Tratamento com reciclagem da maior parcela e acondicionamento do rejeito 

final de tal forma que não prejudique o meio ambiente. 

Embora seja crescente o número de empresas de saneamento interessadas em tratar 

os seus rejeitos, devido principalmente às cobranças por parte dos órgãos ambientais, 

observa-se ainda que a grande maioria se enquadra no 1º caso. 

Atualmente todos os sistemas de tratamento do setor sul do litoral pernambucano 

lançam seus despejos, sem qualquer tratamento, nos corpos receptores nas proximidades da 

ETA. A COMPESA, empresa responsável pelo gerenciamento desses resíduos, não dispõe 

atualmente de qualquer programa de tratamento e/ou reaproveitamento desses despejos, o 

que implica em riscos para meio ambiente. As Figuras 3.14 e 3.15 apresentam quadros 

demonstrativos das ETAs estudadas com os respectivos pontos de lançamento dos seus 

resíduos.  



70 

ETA Origem dos resíduos Ponto de lançamento 

Sirinhaém 
Lavagem e 

descarga dos filtros 

♦ Às margens da PE 60. 

Santo Amaro de 
Sirinhaém 

Lavagem e 

descarga dos filtros 

♦ Rede coletora de águas pluviais. 

Barra de Sirinhaém 
Lavagem e 

descarga dos filtros 

♦Em área de mangue, nas proximidades da 
ETA. 

Rio Formoso 
Lavagem e 

descarga dos filtros 

♦Tanque de equalização, seguindo para a rede 
coletora de esgotos. 

  
Figura 3.14 - Quadro demonstrativo dos pontos de lançamento dos resíduos das ETAs Sirinhaém, 

Santo Amaro de Sirinhaém, Barra de Sirinhaém e Rio Formoso 
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ETA Origem dos resíduos Ponto de lançamento 

Tamandaré Lavagem e descarga 
dos filtros 

♦Rede coletora de águas pluviais 

Lavagem dos 
decantadores 

♦Nas proximidades da ETA, seguindo  para 
rio Carimã Barreiros 

Lavagem dos filtros 

♦Rio Carimã, à jusante do ponto de captação. 

São José da Coroa 
Grande 

Lavagem e descarga 
dos filtros 

 

 

 
 
 
 
 
 
♦Próximo à ETA, à jusante do ponto de 
captação do rio Persinunga 

 
Figura 3.15 - Quadro demonstrativo dos pontos de lançamento dos resíduos das ETAs Tamandaré, 

Barreiros e São José da Coroa Grande. 
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Um dos maiores problemas observados quando se dispõe inadequadamente os 

resíduos de ETAs, durante o período em que se dá a lavagem dos filtros ou limpeza de 

decantadores, além do aspecto desagradável, é o alto potencial tóxico que esses resíduos 

apresentam. O lançamento em cursos d’água sem qualquer tratamento, como é o caso dos 

sistemas de São José da Coroa Grande e Barreiros, implica em riscos ao uso da água a 

jusante como fonte de abastecimento de outras comunidades ou para a irrigação. 

Considerando a carência de água em diversas regiões e o impacto desses resíduos nos 

corpos de água com possível comprometimento da qualidade dessas potenciais fontes de 

abastecimento, torna-se fundamental o tratamento e a disposição adequada dos mesmos. 

No Brasil, o lançamento de resíduos de uma forma geral em corpos de água é 

regulado pela Resolução CONAMA 357/2005. A Lei 9.433, de janeiro de 1997, que institui 

a Política Nacional de Recursos Hídricos e constitui atualmente o principal documento 

legal sobre a gestão de recursos hídricos no Brasil, estabelece que o lançamento dos 

resíduos nos corpos de água se sujeita ao regime de outorga, podendo receber ou não 

autorização. Destaca-se ainda que o lançamento irregular de resíduos é passível de punição 

civil, administrativa e criminal, de acordo com a Lei 9.605, de janeiro de 1998, denominada 

Lei de Crimes Ambientais. 

Os demais sistemas de tratamento, instalados nos municípios de Tamandaré, Rio 

Formoso e Sirinhaém, mesmo não lançando seus resíduos diretamente nos corpos de água,  

também dispõem seus lodos de forma inadequada, comprometendo inclusive as belezas 

naturais desses municípios, o que implica em riscos ao crescimento da indústria do turismo 

instalada nessa região.  

A COMPESA, visando atender a legislação vigente, busca alternativas para um 

melhor gerenciamento de seus resíduos, o que pode ser observado nos sistemas de 

tratamento situados no litoral sul de Pernambuco contemplados com obras de reforma e 

ampliação. Os novos projetos incluem em sua concepção unidades destinadas ao tratamento 

dos resíduos líquidos provenientes do processo de potabilização, como é o caso dos 

sistemas situados no município de Sirinhaém. 
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CAPÍTULO 4 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NAS ESTAÇÕES DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA. 

 

4.1 Introdução 

 

É indiscutível que o tratamento da água destinada ao consumo humano traz muitos 

benefícios para a sociedade. Porém, é importante lembrar que a indústria da água, como 

qualquer outra, durante o processo de beneficiamento de sua matéria prima, gera resíduos 

que se não forem devidamente tratados e dispostos, podem trazer sérios problemas para 

essa mesma sociedade beneficiada inicialmente.  

As características dos resíduos produzidos durante o processo de potabilização da 

água dependem da natureza físico-química da água bruta, do tipo e dosagem dos produtos 

químicos empregados durante o tratamento, do arranjo e da eficiência hidráulica das 

unidades de tratamento, das condições de operação dessas unidades e das etapas definidas 

no projeto (CORDEIRO, 1998; RICHTER, 2001). Segundo Cordeiro (1993), o estudo 

dessas características possibilitará que se definam possíveis impactos ambientais, métodos 

e equipamentos para o tratamento e disposição final desses resíduos. 

Neste capítulo serão descritas as metodologias empregadas para a caracterização dos 

resíduos provenientes dos sistemas de tratamento de água situados nos municípios de 

Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande, com exceção 

do sistema de Barra de Sirinhaém, que na fase experimental desta pesquisa realizava apenas 

a simples desinfecção da água destinada ao abastecimento público daquela comunidade. 

Serão descritas desde a rotina de coletas até as técnicas de preparação e caracterização das 

amostras. A partir dos resultados encontrados, após as discussões, serão apresentadas 

algumas conclusões. 

 

4.2 Procedimentos metodológicos 

 

As amostras dos resíduos das ETAs estudadas foram coletadas em frascos de 2 litros 

no ponto de lançamento desses resíduos no meio ambiente. Após a coleta, esses frascos 
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foram devidamente identificados, armazenados em caixas de isopor com gelo e conduzidos 

ao laboratório, onde as análises foram realizadas num prazo máximo de 24 horas, com 

exceção dos ensaios bacteriológicos que foram realizados no mesmo dia e da determinação 

dos metais, cujas amostras devidamente preservadas foram analisadas posteriormente.  

Foram realizadas duas coletas em cada sistema, sempre no período da manhã, sendo 

uma em época de inverno (AM1) e outra em época de verão (AM2). Na Tabela 4.1 são 

apresentadas as datas em que foram realizadas essas coletas e as condições meteorológicas 

nas últimas 24 horas que lhe antecederam. As informações climáticas foram obtidas no 

“site” do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

 

Tabela 4.1 - Datas das coletas e condições climáticas  

 

Sistema Época Data da coleta 
Temperatura 

média (°C) 

Precipitação 

(mm) 

Inverno 19/08/2004 29 5,2 
Sirinhaém 

Verão 01/02/2005 33 0,2 

Inverno 19/08/2004 29 5,2 Santo Amaro de 

Sirinhaém Verão 01/02/2005 33 0,2 

Inverno 26/08/2004 29 Não registrado 
Rio Formoso 

Verão 18/01/2005 31 0,3 

Inverno 22/07/2004 24 0,0 
Tamandaré 

Verão 11/01/2005 31 0,0 

Inverno 12/08/2004 27 4,1 
Barreiros 

Verão 25/01/2005 31 0,0 

Inverno 14/07/2004 24 18,2 São José da 

Coroa Grande Verão 06/01/2005 31 0,0 

 

 Fonte: site do INMET 
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O procedimento de coleta dos resíduos se deu da seguinte forma: 

 

a) Resíduos provenientes dos filtros  

 

Durante a lavagem de um mesmo filtro, que dura em média 5 minutos, foram 

coletadas amostras na saída do tubo de descarga junto ao corpo receptor, nos tempos 0, 1, 2, 

3, 4 e 5 minutos, perfazendo um total de 12 litros. No laboratório, após homogeneização e 

obtenção de uma única amostra (amostra composta), iniciou-se a caracterização. Esse 

procedimento nos permitiu conhecer as características gerais dos resíduos líquidos e seus 

possíveis impactos ao meio ambiente, que deve variar em função da qualidade da água 

bruta afluente aos filtros, das dosagens de produtos químicos aplicados no tratamento e que 

é continuamente lançado no meio em concentrações variando durante o intervalo de 

lavagem. 

 

b) Resíduos provenientes do decantador da ETA Barreiros 

 

Por experiências relatadas pelos operadores do sistema, constatou-se que a completa 

lavagem de um decantador dura aproximadamente 1 hora, contados a partir do início da 

descarga de todo seu volume útil até a limpeza final obtida utilizando-se jatos d’água. Desta 

forma, foram coletadas amostras na saída do tubo de descarga desses resíduos junto ao 

corpo receptor nos tempos 0, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos, perfazendo um total de 14 

litros, que deu origem a uma única amostra para efeito de caracterização. 

 
As amostras coletadas, depois de abertas e homogeneizadas no laboratório, foram 

caracterizadas de acordo com os parâmetros apresentados na Tabela 4.2 
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Tabela 4.2 – Parâmetros analisados nos resíduos das ETAs 
 

PARÂMETRO Filtros Decantador
Turbidez (uT) x x 
Cor (uC) x x 
DQO (mg/L) x x 
DBO (mg/L) x x 
OD (mg/L) x x 
pH x x 
Temperatura (°C) x x 
CE (µS/cm) x x 
Alcalinidade (mg/L de CaCO3) x x 
Cloretos (mg/L) x x 
Sólidos totais (mg/L) 
Sólidos totais fixos (mg/L) 
Sólidos totais voláteis      (mg/L) 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

Sólidos suspensos totais (mg/L) 
Sólidos suspensos totais fixos (mg/L) 
Sólidos suspensos totais voláteis (mg/L) 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

Sólidos sedimentáveis (mL/L) x  
Resistência Específica (x 1011  m/kg) x x 
Distribuição Granulométrica - Tamanho 
médio (µm) x  

x 
Densidade (g/cm³) x x 
Nitrogênio total (mg/L de N) x x 
Fósforo (mg/L P-PO4) x x 
Metais (mg/L)   
Ferro total (Fe) x x 
Alumínio (Al) x x 
Manganês (Mn) x x 
Zinco (Zn) x x 
Cobre (Cu) x x 
Cromo total (Cr) x x 
Chumbo (Pb) x x 
Cádmio (Cd) x x 
Coliformes totais (NMP/100mL) x x 
Escherichia coli (NMP/100mL) x x 
 

As análises físico-químicas e os ensaios para a determinação da resistência 

específica e da densidade do lodo foram realizadas no Laboratório de Saneamento 

Ambiental do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco 

(LSA-CTG-UFPE); as determinações bacteriológicas no Laboratório Central da 
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COMPESA (GQL); os ensaios para determinação do tamanho médio das partículas no 

Laboratório de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Pernambuco; e as análises 

de metais no Laboratório de Análises Ambientais do CRCN (Comissão Regional de 

Ciências Nucleares). No local da coleta foram realizados os ensaios de pH, temperatura, 

condutividade e OD. 

 

Os seguintes equipamentos foram utilizados para a realização das análises: 

 

i) pHmetro digital, potenciômetro com exatidão e precisão de 0,1 unidade, marca HANNA 

e LT LUTRON, modelo pH – 206;  

ii) condutivímetro digital, condutividade elétrica expressa em µS/cm ou mS/cm, marca 

HACH, modelo CO 150; 

iii) centrífuga, marca FANEM, modelo 204 – N; 

iv) balança analítica, sensibilidade 0,0001g, capacidade 200 g, marca BOSCH, modelo S 

2000; 

v) balança semianalítica, com sensibilidade de 0,1g, capacidade 5000 g, marca MARTE, 

modelo A 5000; 

vi) estufa a 60 - 65 °C, marca FANEM, modelo S15 SE;  

vii) estufa a 105 ± 5 °C, marca FANEM, modelo S15 SE; 

viii) muflas, marca ALTRONIC ou QUIMIS;  

ix) banho maria, marcas ÉTICA, TONINI e FANEM;  

x) chapa de aquecimento, marca Quimis; 

xi) agitador magnético, marca FANEM, modelo 258; 

xii) bloco para digestão de nitrogênio de 15 e 40 provas, modelo TECNAL; 

xiii) destilador de nitrogênio, marca TECNAL, modelo TE - 036/1; 

xiv) digestor de DQO, marca HACH; 

xv) espectrômetro de absorção atômica (instalado no laboratório do CRCN); 

xvi) incubadora para DBO, BOD Oxitop WTW/BSB; 

xvii) Agitador de tubos, marca FANEM, modelo 251; 

xviii) montagem para filtração a vácuo composta por: funil de Buchner nº 2, bomba de 

vácuo, cronômetro, medidor de vácuo (manômetro), proveta graduada de 25 mL com 
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dispositivo para tomada de vácuo, anel em borracha vedante para encaixar funil de Buchner 

na proveta, mangueira para ligar proveta à bomba e cadinho de porcelana. 

xix) analisador de partículas Mastersizer 2000, da Malvern Instruments (instalado no 

laboratório de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Pernambuco). 

 

Todas as análises, assim como os procedimentos de coleta e preservação descritos 

anteriormente, foram baseadas no Standard Methods for Examination of Water and 

Wastwater (1998), utilizando os métodos descritos na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 - Métodos de análises 

Análise Método 

Temperatura Direto (termômetro) 

pH Direto (potenciômetro) 

Condutividade Direto (condutivímetro) 

Cor aparente Discos padrões (comparação) 

Turbidez Nefelométrico 

Alcalinidade Titulométrico 

Cloretos Argentométrico 

Sólidos Gravimétrico 

Oxigênio dissolvido Direto (oximetro) 

DQO Colorimétrico 

DBO Respirométrico - manométrico 

Metais Espectrometria de absorção atômica 

Nitrogênio total Titulométrico 

Fósforo Vanadato-Molibidato 

Coliformes totais e 

Escherichia coli 
Tubos múltiplos/membrana filtrante 

Densidade do lodo Picnometria 

Resistência específica do lodo Teste do tempo de filtração * 

 

* Filtração a vácuo 
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A determinação da resistência específica do lodo foi realizada com a montagem de 

um sistema para filtração a vácuo, como mostra a Figura 4.1. O ensaio foi adaptado com 

base no teste do tempo de filtração, descrito no Standard Methods for the Examinacion of 

Water and Wasterwater (1998). Para os resíduos provenientes dos filtros, o teste foi 

realizado no sedimento desses despejos, obtido após 1 hora de sedimentação em cone 

Imhoff. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esse teste consiste em adicionar certo volume da amostra de lodo ao funil de 

Buchner, aplicando-se em seguida um vácuo, cuja pressão deve ser mantida constante 

durante todo ensaio. A quantidade de filtrado “v” é medida em função do tempo “t” e com 

os dados obtidos traça-se um gráfico como o da Figura 4.2. Utilizando-se o trecho linear da 

curva, se deduz o valor do coeficiente angular “a” e, com esse valor, determina-se a 

resistência específica aplicando-se a Equação 1. 

 

 

       

       ═      ─────                                   (1)                    

                  µ C 

 

 

2 P A²
. ar 

Figura 4.1 - Montagem do sistema de filtração para determinação da resistência específica 
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Onde: 

r  = resistência específica (x 10¹² m/kg) 
P = pressão (N/m²) 
A = área filtrante (m²) 
a  = coeficiente angular 
µ = coeficiente de viscosidade dinâmica (N.s/m²) 
C = massa de sólidos totais por unidade de volume (kg/m³) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O estudo para determinação do tamanho médio das partículas presentes no lodo das 

ETAs estudadas foi realizado no instrumento Mastersizer 2000 (Figura 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Valores de t/v (tempo de filtração/volume filtrado) em função de v (volume 

filtrado) para obtenção do coeficiente a, utilizado na determinação da resistência especifica. 
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Figura 4.3 - Mastersizer 2000 
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Esse instrumento utiliza o princípio da difração da luz para determinar a distribuição 

do tamanho das partículas. A Figura 4.4 apresenta o princípio esquemático de medição 

desse equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um feixe de laser é enviado em direção à amostra dispersa em meio líquido que se 

deseja analisar. Quando o feixe colimado encontra as partículas, parte do laser é difratado e, 

subsequentemente, focado, por meio de lentes, no detector. Quanto menor o tamanho da 

partícula, maior será o ângulo de difração. 

Os principais parâmetros estatísticos exibidos no boletim de resultados do 

equipamento Mastersizer são: 

 

D (4,3)  - Diâmetro médio volumétrico. Corresponde ao diâmetro da esfera que possui 

o mesmo volume médio das partículas constituintes do sistema. 

D (3,2)  - Diâmetro médio superficial. Corresponde ao diâmetro da esfera que possui a 

mesma área superficial média das partículas constituintes do sistema.  

D (0,5)  - Divide a distribuição obtida exatamente na metade, ou seja, 50% do volume 

total das partículas encontram-se abaixo deste valor e 50% encontram-se 

acima. 

D (0,1) e D (0,9) - Cortam a distribuição em 10% e 90% do volume total, 

respectivamente.  

Figura 4.4 - Princípio de determinação da distribuição do tamanho de partículas por difração a laser. 
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Os dados da distribuição do tamanho das partículas gerados pelo equipamento são 

apresentados sob a forma de gráficos e tabelas, em base volumétrica ou mássica. 

Para a determinação dos metais, todas as amostras foram digeridas em meio ácido. 

As digestões foram realizadas em forno microondas - Mars-5 CEM (Figura 4.5), devido a 

sua maior eficiência, rapidez e minimização de contaminantes. (BOAVENTURA E 

RIBEIRO, 1996). As microondas afetam o meio de digestão e são absorvidas pelas 

moléculas da amostra. Isto aumenta a energia cinética da matriz causando seu aquecimento 

interno que leva à agitação e ruptura da camada superficial do material que está sendo 

analisado, expondo sua superfície ao ataque dos ácidos. Normalmente são utilizados frascos 

de teflon nesses sistemas por serem transparentes às irradiações microondas e inertes a 

ácidos minerais até temperatura superiores a 200°C. (APHA, 1995). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluções “branco” de procedimento foram preparadas juntamente com a digestão de 

todas as amostras.  

As concentrações de metais foram determinadas utilizando-se a técnica de 

espectrometria de absorção atômica por chama (FAAS), utilizando equipamento Varian 

modelo GTA 110 (Figura 4.6). 

 

Figura 4.5 – Forno microondas utilizado na digestão das amostras 
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Na técnica de absorção atômica, a solução a ser analisada é aspirada e convertida 

em aerosol, este se mistura com um gás combustível (acetileno) e um gás oxidante (ar ou 

óxido nitroso) e fluem para o atomizador (chama ou forno de grafite), onde a elevada 

temperatura, o solvente é evaporado e as pequenas partículas que se formam são fundidas e 

vaporizadas. O vapor é constituído por uma mistura de compostos que tendem a decompor-

se em átomos. A radiação de uma fonte característica do elemento a ser determinado 

atravessa o sistema de atomização, onde parte dessa luz é absorvida pelos átomos do 

analito, e o grau de absorção será proporcional à quantidade de átomos livres presentes na 

chama, obedecendo a Lei de Lambert-Beer (VOGEL, 1986).: 

 

 
ABSORBÂNCIA = log I0 / It = K.C.L. 

 
Onde: 

I0 = intensidade da radiação incidente emitida pela fonte de luz 

It = intensidade da radiação transmitida (quantidade não absorvida) 

C = concentração da amostra (átomos livres) 

K = constante de proporcionalidade. 

L = caminho óptico 

 

 Figura 4.6 – Espectrômetro de Absorção Atômica 
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A região do espectro a ser lida é isolada por um monocromador, cujo sistema 

contém uma célula fotomultiplicadora que registra um sinal que será processado 

digitalmente para exprimir os resultados. (VOGEL, 1986). 

Além da caracterização físico-química foi realizado um estudo de degradabilidade 

aeróbia e anaeróbia do lodo proveniente do decantador da ETA Barreiros.  

O tratamento aeróbio de resíduos é um processo biológico de degradação no qual as 

bactérias que se desenvolvem em ambientes ricos em oxigênio quebram e digerem esses 

resíduos. Durante o processo de oxidação os poluentes são convertidos em dióxido de 

carbono (CO2), água (H2O), nitratos, sulfatos e biomassa (microorganismos) 

(MENDONÇA, 2004). No sistema anaeróbio o tratamento se dá na ausência de oxigênio, 

obtendo-se na etapa final do tratamento o metano (CH4) e o CO2.  

Para o teste de degradação aeróbia foram utilizados dois reatores em batelada e sem 

agitação, com volume útil de 2 L, de forma que 1/3 de cada reator foi preenchido com lodo 

proveniente de uma cervejaria  e o volume restante com o resíduo da ETA Barreiros. 

Também foi realizado um ensaio em branco utilizando-se apenas o lodo de inóculo. A 

alimentação do oxigênio foi realizada por bombas compressoras caseiras (bombas de 

aquário), com auxílio de mangueiras e pedras difusoras (pedras porosas de aquário). Os 

testes foram realizados no LSA, em temperatura ambiente e em duplicata, de forma que um 

dos reatores em teste (reator 1) possuísse um outro reator em operação paralela, 

denominado de reator auxiliar (reator 2), sob as mesmas condições. Cada vez que se 

retirava uma alíquota para análise do reator 1, retirava-se uma alíquota de igual volume do 

reator 2, que era introduzida imediatamente no reator 1, para que o mesmo permanecesse 

sob volume constante. Um equipamento de jarteste foi adaptado para a montagem do 

aparato experimental. 

Os reatores foram monitorados diariamente, durante 26 dias. Em cada amostra 

retirada foi realizada a determinação da DQOfiltrada utilizando-se uma membrana de filtração 

de 1,2 µm e 47 ± 0,5 mm (ME-28 da marca Scheucher e Schuell). Também foram 

registrados a temperatura e o pH do meio. A Figura 4.7 ilustra o conjunto experimental 

utilizado no teste de degradação aeróbia. 
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Para o teste de degradação anaeróbia foram utilizados reatores com volume de 600 

mL (garrafas de soro de vidro rosqueadas dotadas de septos de borracha), nos quais foram 

introduzidos uma determinada massa calculada de inóculo anaeróbio e o resíduo a ser 

degradado. Os ensaios foram realizados segundo metodologia proposta por Field et al 

(1988), descrita no Anexo (item 7.1), com algumas adaptações.  

Foi utilizado 4 g  SSV/L de lodo proveniente de uma usina de açúcar. Em termos de 

massa a quantidade de lodo utilizada foi de 20 g e o restante do volume útil do reator foi 

preenchido com o resíduo da ETA. Os testes foram realizados em duplicata e com um 

reator auxiliar, de forma que o reator teste fosse mantido a volume constante. A DQO filtrada  

foi determinada diariamente, assim como o pH do sistema e a produção de metano. 

Também foi realizado um ensaio em branco, utilizando-se o lodo de inóculo e nutrientes. 

A Figura 4.8 apresenta o aparato experimental utilizado no teste de degradação 

anaeróbia. 

 

 

 

 

Figura 4.7 - Conjunto experimental utilizado no teste aeróbio 
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Os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água foram incluídos, de acordo 

com a NBR 10.004 (2004), na definição de resíduos sólidos. Com o objetivo de avaliar os 

potenciais riscos que esses resíduos apresentam para o meio ambiente e para a saúde 

pública, foi realizado um ensaio para obtenção de extrato solubilizado do resíduo 

proveniente do decantador da ETA Barreiros, no intuito de avaliar o teor de metais 

presentes nesse extrato. Para a obtenção desse extrato utilizou-se a metodologia descrita na 

NBR 10.006 (2004), que está apresentada no Anexo (item 7.2). Os metais avaliados foram: 

Al, Cd, Pb, Cu, Cr, Fe, Mn e Zn . 

 

O teste foi realizado no LSA a temperatura ambiente, utilizando-se lodo 

previamente seco em estufa com circulação forçada de ar a 42°C. Foram utilizados frascos 

de 2 L e água purificada em equipamento milli-Q. O resíduo seco foi triturado para permitir 

maior contato entre o mesmo e água. A Figura 4.9 apresenta fotos do lodo depois de seco e 

dos fracos com os resíduos utilizados durante o experimento. 

 

Figura 4. 8 - Conjunto experimental utilizado no teste anaeróbio. 
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4.3 Resultados e discussão 
 
 
4.3.1 Resíduos provenientes dos filtros 
 

Os resultados dos parâmetros analisados na caracterização dos resíduos 

provenientes dos filtros estão apresentados na Tabela 4.4. As determinações dos teores de 

nitrogênio e fósforo não são citadas nessa tabela por não apresentarem resultados 

confiáveis, devido a problemas ocorridos com a metodologia de análise utilizada. 

As características das águas de lavagem dos filtros dependem fundamentalmente da 

tecnologia empregada, do tipo, dosagem e qualidades dos produtos químicos aplicados no 

tratamento e das características da água afluente aos mesmos. De acordo com Scalize 

(1997), geralmente, em termos volumétricos, esses resíduos correspondem a 1,5% do 

volume total da água tratada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 - Lodo depois de seco (A) e frascos contendo lodo + água para obtenção do extrato 

solubilizado (B) 

A B 
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Tabela 4.4 – Principais características físico-químicas dos resíduos provenientes dos filtros 
 

Sirinhaém Santo Amaro 
de Sirinhaém Rio Formoso Tamandaré Barreiros São José da 

Coroa Grande PARÂMETROS 
AM1 AM2 AM1 AM2 AM1 AM2 AM1 AM2 AM1 AM2 AM1 AM2 

pH 4,7 4,9 6,1 6,3 5 5,4 5 6,3 4,7 6,5 5,1 5,9 
T (°C) 25,3 30 25,9 29,2 26,6 28,2 25,4 28,5 23,9 27,4 25 26,1 
OD (mg/L) 5 6 4 4,7 7,2 6,2 7,3 7,2 7,6 6,1 7,4 7,1 
CE  (µS/cm) 85,2 105,1 79,4 89,5 62 64,5 57,6 56,8 72,4 98,6 83,1 92,2 
Cor (uH) 3000 5000 500 500 1000 500 500 2,5 300 500 1000 500 
Turbidez (uT) 2320 3230 295 415 336 260 279 1,7 250 460 695 300 
Alcalinidade (mg/LCaCO3) 9,1 6 12,1 20 2 12,1 1,5 5,5 3,1 20 3 43 
Cloretos (mg/L) 19,99 49 4,99 50 18,49 5 5,99 0,08 40,5 100 3 45 
DQO (mg/L) 331 1375,6 101 313,7 117 159,5 664,1 142,5 659,9 187,2 * 106,4 
DBO (mg/L) 10 100 10 30 10 15 20 5 80 10 * 10 
Col.Totais (NMP/100 mL) < 200 < 2,2 200 900 110 600 3000 < 2,2 >16000 >1600 90 * 
E.C. (NMP/100 mL) < 200 < 2,2 < 200 22 70 < 2,2 40 < 2,2 >16000 >1600 < 20 * 
ST (mg/L) 1874 2540 369 683 402 419 475,6 248 290 593 787 430 
STF (mg/L) 1380 1802 234 461 286 308 361,5 136 199 434 567 303 
STV (mg/L) 494 738 135 222 116 111 114,1 112 91 159 220 127 
SST (mg/L) * 2472 228 616 216 368 372 200 212 556 588 336 
SSF (mg/L) * 1664 148 380 144 244 268 116 180 424 416 228 
SSV (mg/L) * 808 80 236 72 124 104 84 32 132 172 108 
SD (mL/L) 150 275 10 25 90 35 17 18 4,5 50 68 22 
Densidade (g/mL) 1,006 1,008 1,013 1,015 1,001 1,006 1,009 1,005 1,017 1,006 1,009 1,007 
Metais (mg/L)                         
Cu  < 0,1  < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,10 < 0,1 
Fe 140 114,2 20,15 76,8 25,38 29,2 21,9 20,5 3,6 46,2 34,24 26,8 
Mn 0,49 2,28 < 0,05 0,23 0,05 0,09 0,05 0,1 < 0,05 0,16 0,11 0,12 
Cr < 0,04 * < 0,04 * < 0,04 * 0,05 * 0,05 * 0,08 * 
Zn < 0,1 < 0,1 0,12 0,11 < 0,1 < 0,1 0,17 < 0,1 0,12 < 0,1 0,33 < 0,1 
Cd * < 0,004 * < 0,004 * < 0,004 < 0,004 < 0,004 * < 0,004 < 0,004 < 0,004 
Pb * * * * * * < 0,01 * * * < 0,01 * 
Al 84,6 72,86 8,8 41,24 24,4 24,87 22,2 14,06 3,8 39,36 35,4 18,88 

* Não realizado 
 
 

Segundo a Resolução nº 357/2005, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 

poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos d’água desde que obedeçam às 

condições e padrões exigidos em seu artigo nº 34. Observando-se as atuais formas de 

disposição das águas de lavagem dos filtros das ETAs destacadas, citadas no capítulo 3 

(item 3.4), os resultados dos parâmetros avaliados e os padrões de lançamento estabelecidos 

pela referida norma, verifica-se que todos os sistemas de tratamento apresentaram efluentes 

com sólidos sedimentáveis acima do limite determinado (1 mL/L), nas duas amostragens, 

sendo que o sistema Sirinhaém foi o que apresentou os maiores  índices (150 mL/L e 275 

mL/L). 
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Richter (2001) diz que, em geral, o conteúdo de sólidos totais no lodo da água de 

lavagem dos filtros provenientes da coagulação varia entre 40 e 1000 mg/L e que, 

normalmente, 75 a 90% destes valores representam sólidos fixos e 20 a 35% compostos 

voláteis. Esses resíduos geralmente apresentam uma pequena proporção de biodegradáveis 

e valores de pH próximos ao neutro. De acordo com os resultados obtidos podemos 

observar o pH dos resíduos estudados variando entre 4,7 e 6,5; os sólidos totais variaram 

entre 290 mg/L e 1874mg/L nas amostras de inverno (AM1), e entre 248mg/L e 2.240 

mg/L nas amostras de verão (AM2); e em termos percentuais os sólidos totais fixos 

correspondem em média a 70% e os sólidos totais voláteis a 30%, como mostra a Figura 

4.10. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 

(B) 

Figura 4.10 – Relação percentual entre os sólidos totais fixos e voláteis na água de lavagem dos 

filtros coletadas no inverno (A) e no verão (B). 
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Os valores de DQO e DBO encontrados nos resíduos dos filtros oscilaram entre 101 

mg/L e 1375,6 mg/L, e entre 5 mg/L e 100 mg/L, respectivamente. Os resultados 

encontrados, nas duas amostragens, podem ser observados na Figura 4.11 

 

(A) 

Figura 4.11 – Índices de DQO e DBO nas águas de lavagem dos filtros coletadas no 

inverno (A) e no verão (B) 

(B) 
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Os baixos índices de DBO encontrados nos resíduos provenientes dos filtros 

sugerem que, dentre os compostos orgânicos carbonáceos presentes no lodo, existe apenas 

uma pequena fração biodegradável, sendo a maior parcela desse tipo despejo formada por 

material não biodegradável. 

A problemática do lançamento de despejos industriais no meio ambiente está 

associada, também, ao potencial tóxico que esses despejos apresentam devido à presença de 

metais. Nos resíduos estudados, os metais que apresentaram os maiores índices foram o Fe 

e o Al, com valores oscilando entre 3,6 mg/L e 114,2 mg/L, e entre 3,6 mg/L e 84,6 mg/L, 

respectivamente. Das ETAs estudadas, a de Sirinhaém apresentou os maiores índices. Os 

valores encontrados nos resíduos coletados no inverno e no verão podem ser observados 

nas Figuras 4.12 e 4.13. 
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Figura 4.12 - Concentração de Fe e Al nas águas de lavagem dos filtros coletadas no inverno. 
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A presença de metais nas águas de lavagem dos filtros deve-se aos teores dessas 

impurezas presentes na água bruta utilizada como fonte de abastecimento e nos produtos 

químicos empregados durante o tratamento. O alto teor de Al encontrado nos resíduos 

líquidos provém principalmente da utilização do sulfato de alumínio comercial como 

coagulante. O Fe, por ser um dos constituintes desse coagulante, também é introduzido 

como impureza no processo de tratamento. Quanto maiores as dosagens aplicadas, maiores 

as concentrações no resíduo final. Ressalta-se que no caso dos resíduos provenientes do 

filtro da ETA Barreiros, as altas taxas encontradas, não só de Fe como de Al, podem 

também estar associadas à baixa eficiência das unidades de tratamento à montante do 

mesmo. Destaca-se ainda que teores elevados dessas impurezas nesses tipos de resíduos 

sugerem a possibilidade dos mesmos serem encontrados, em níveis residuais, na água 

tratada, dependendo obviamente das condições operacionais, da dosagem e da qualidade 

dos produtos químicos utilizados. 

Os resultados das análises bacteriológicas , assim como as altas cargas de sólidos 

presentes nas águas de lavagem dos filtros limita a reutilização desses resíduos, o que não é 

Figura 4.13 - Concentração de Fe e Al nas águas de lavagem dos filtros coletadas no verão. 
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descartado desde que sejam realizados maiores estudos no intuito de submetê-los ao devido 

tratamento.  

 
 
4.3.2 Resíduos provenientes do decantador 

 

 
O lodo acumulado nos decantadores das ETAs convencionais representa, em termos 

mássicos, a maior parcela dos resíduos provenientes do processo de potabilização. Suas 

características dependem fundamentalmente das condições apresentadas pela água bruta, 

dosagens e produtos químicos utilizados, forma de limpeza dessas unidades, dentre outros 

fatores.  

O lodo produzido em ETAs que utilizam o sulfato de alumínio como coagulante 

possui coloração marrom com viscosidade e consistência que lembra chocolate líquido, 

enquanto aquele obtido quando se empregam sais de ferro para a coagulação geralmente 

apresenta coloração marrom-avermelhada. (REALI, 2000). Além dos tipos e das dosagens 

dos produtos químicos utilizados durante o processo, as condições da água bruta, o 

desempenho e a operação das unidades de tratamento, assim como o procedimento de 

limpeza das mesmas, exercem grande influência nas características finais desse tipo de 

resíduo, variáveis em função de cada sistema.  

As principais características do lodo proveniente do decantador da ETA Barreiros 

estão apresentadas na Tabela 4.5. Nessa Tabela, a título de comparação, também estão 

apresentadas algumas características de lodos obtidos durante o processo de potabilização 

de duas ETAs convencionais da Região Metropolitana do Recife, operadas pela 

COMPESA, segundo Tavares (2003).  
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Tabela 4.5 – Principais características do lodo dos decantadores da ETA Barreiros e de 

duas ETAs da RMR. 

 
 

 

 

* Não realizado 

 
 

De acordo com Richter (2001), o conteúdo de sólidos totais no tanque de 

decantação varia de 1 a 40 g/L. Do total de sólidos encontrados, geralmente 75 a 90 % são 

sólidos fixos e 20 a 35 % são sólidos voláteis, que representa a pequena porção 

biodegradável. A composição de sólidos da ETA Barreiros, comparada às ETAs da RMR 

estão apresentadas na Figura 4.14 

ETA Barreiros 
PARÂMETROS 

AM1 AM2 

ETA 
Caixa 

D’água 

ETA 
Botafogo

pH 6,5 6,7 5,7 6,3 
T (°C) 23,8 28,1 26,2 26,5 
OD (mg/L) 2,3 0,6 - - 
CE  (µS/cm) 155,2 224 88,1 171,5 
Cor (uH) 15000 20000 - - 
Turbidez (uT) 12250 12900 - - 
Alcalinidade (mg/L CaCO3) 123 290 - - 
Cloretos (mg/L) 170,4 999 26,6 283,5 
DQO (mg/L) 3615 3455 7091 11626 
DBO (mg/L) 200 200 2347 4068 
ST (mg/L) 30248 12527 28260,7 32571,2 
STF (mg/L) 24562 9765 23126,2 24367,2 
STV (mg/L) 5686 2762 5134,5 8204,1 
SST (mg/L) * * 30382,7 28450,3 
SSF (mg/L) * * 22442,2 21327,2 
SSV (mg/L) * * 7940,5 7123,1 
SD (mL/L) * * * * 
Densidade (g/mL) 1,003 1,007 * * 
Metais (mg/L)     
Cu 0,26 0,21 0,1 0,1 
Fe 759 815 22,2 530,8 
Mn 4,19 5,16 0,2 19,9 
Cr 0,38 0,42 0,4 0,6 
Zn 0,71 0,38 0,1 0,8 
Cd 0,004 0,004 * * 
Pb * * 0,0 0,0 
Al 1303,6 442,1 351,1 1706,2 
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 A parcela de sólidos fixos no lodo do decantador da ETA Barreiros nas duas 

amostragens foi em média de 79%, assim como no lodo das ETAs da RMR. Os sólidos 

voláteis corresponderam a aproximadamente 21%. Os valores encontrados estão 

convergindo com dados citados por Richter (2001). Ressalta-se que as altas cargas de 

sólidos presentes nesses tipos resíduos, quando lançadas em corpos receptores sem o 

devido tratamento, como é o caso dos despejos da ETA Barreiros, representam um risco 

potencial para as plantas, organismos aquáticos e até mesmo para os seres humanos. 

 A pequena parcela de sólidos voláteis presentes no lodo da ETA Barreiros sugere 

a presença de uma pequena porção biodegradável, o que pode ser observado na Figura 4.15, 

onde é mostrada a relação entre a DQO e a DBO. De acordo com Von Sperling (1998), 

relação DQO/DBO elevada indica a predominância de material não biodegradável no 

despejo. Os resíduos da ETA Barreiros mostraram tendências de biodegradabilidade ainda 

menores que os observados nas ETAs da RMR 

 

Figura 4.14 - Percentual de sólidos totais fixos e voláteis no lodo dos decantadores da ETA 

Barreiros e das ETAs da RMR. 
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Estudos realizados por Tavares (2003) em 7 ETAs da RMR, todas convencionais, 

mostraram resultados da relação DQO/DBO oscilando entre 4 e 16. Na ETA Barreiros essa 

relação foi de 18 e 17, nas amostras coletadas no inverno e no verão respectivamente. As 

diferenças encontradas devem-se possivelmente às diferentes características dos mananciais 

utilizados, das dosagens dos produtos químicos empregados e das operações diferenciadas 

em cada sistema de tratamento. 

Em relação aos teores de metais presentes no lodo da ETA Barreiros, os maiores 

índices encontrados foram de Al, Fe e Mn. Esses dois últimos encontram-se, inclusive, 

acima dos padrões de lançamento exigidos pelo CONAMA, em sua resolução 357/2005. O 

Al, embora não citado pela referida norma, merece especial atenção por apresentar as 

maiores concentrações. 

 A presença desses contaminantes no lodo deve-se ao uso de coagulantes primários 

que os tenham em sua composição e de outros produtos químicos utilizados no tratamento 

da água. As características das águas utilizadas como mananciais também influenciarão nas 

concentrações finais. Os valores encontrados para os metais presentes no lodo da ETA 

Barreiros estão apresentados na Figura 4.16. 

 

Figura 4.15 - Relação DQO/DBO no lodo dos decantadores da ETA Barreiros e das ETAs da 

RMR. 
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A presença do Al em maiores proporções nos resíduos estudados deve-se ao uso do 

sulfato de alumínio como coagulante. As variações encontradas entre as amostras de 

inverno e verão indicam possíveis alterações nas dosagens desse produto, associadas às 

características da água bruta, que guarda grande relação com as condições meteorológicas 

no período da coleta, citadas na Tabela 4.1.  

Segundo Barroso e Cordeiro (2001), os metais, e em especial o alumínio, exercem 

papel de destaque face às potenciais ações tóxicas dos resíduos provenientes do tratamento 

da água, além de seus possíveis efeitos positivos e negativos nas técnicas de tratamento, 

disposição e reutilização desses resíduos. Os referidos autores, a partir de estudos que 

buscaram melhor compreender a dinâmica dos metais durante as diversas etapas do 

processo de potabilização, concluíram que: a concentração de Zn aumentou após o processo 

de decantação, indicando possível ressolubilização desse metal em função das condições 

anaeróbias criadas na unidade de tratamento e dos baixos valores de pH encontrados no 

fundo dos decantadores (4 - 5); e os metais Pb, Mn e Fe tendem a permanecer adsorvidos 

ou complexados à fração particulada da água sujeita a remoção por 

coagulação/sedimentação. Os resultados obtidos nos resíduos provenientes do decantador 

da ETA Barreiros, no que se refere aos teores de Fe e Mn, sugerem que as altas taxas 

Figura 4.16 - Concentração de metais no lodo do decantador da ETA Barreiros 

Concentração e metais no lodo do decantador da ETA 
Barreiros

0,26 0,21

756 815

4,19 5,16

0,38 0,420,71 0,38

0,004 0,004

4421303

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

AM1 AM2

m
g/

L

Cu
Fe
Mn
Cr
Zn
Cd
Al



98 

encontradas estão associadas à maior facilidade desses contaminantes serem removidos 

juntamente com as impurezas coaguladas, acumuladas em maiores proporções no fundo dos 

decantadores. 

 
4.3.3 Resistência específica 

 
Segundo Di Bernardo (2005) a maior ou menor resistência à passagem de um 

líquido através de uma massa sólida é denominada resistência específica e, no caso dos 

lodos provenientes do processo de potabilização, quanto maiores os valores dessa 

resistência, mais difícil será a retirada de água desses resíduos. Resumindo, valores 

elevados de resistência específica indicam lodos de difícil desidratação (adensamento e 

desaguamento). 

 Richter (2001) diz que, de um modo geral, lodos com resistência específica menor 

que 10 x 10¹¹ m/kg desidratam com maior facilidade, enquanto que aqueles com resistência 

específica maior que 100 x 10¹¹ m/kg são de difícil desidratação. Ainda segundo o referido 

autor, o emprego de polímeros no condicionamento dos lodos reduz a sua resistência 

específica, facilitando sua desidratação. Os resultados da resistência específica dos lodos 

provenientes dos filtros das ETAs estudadas e do decantador da ETA Barreiros estão 

apresentados na Figura 4.17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.17 - Resistência específica dos lodos dos filtros das ETAs estudadas e do decantador 

da ETA Barreiros  
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Scalize e Di Bernardo (1999), realizando estudos em resíduos provenientes dos 

filtros de uma ETA de ciclo completo, localizada em São Carlos (SP, Brasil), encontraram 

resultados de resistência específica variando entre 28 x 10¹¹ m/kg e 39,7 x 10¹¹ m/kg, 

quando se fez uso de um polímero, indicando sedimentos com características médias de 

desaguamento. Quando não se utilizou polímero os resultados ficaram entre 77,4 x 10¹¹ 

m/kg e 367,9 x 10¹¹ m/kg, indicando um sedimento de difícil desaguamento.Os resultados 

encontrados em todos os resíduos provenientes das ETAs do litoral sul indicam lodos de 

fácil desidratação, mesmo sem o uso de condicionantes, como é o caso dos sistemas de Rio 

Formoso, Sirinhaém e Santo Amaro de Sirinhaém. Obviamente, tendo em vista os poucos 

testes realizados, ressalta-se a necessidade de maiores estudos, no intuito de obter 

informações mais conclusivas.  

 

4.3.4 Tamanho médio das partículas do lodo 

 

O tamanho médio das partículas presentes no lodo exerce grande influência na  

resistência que esses resíduos apresentam à filtração e consequentemente na maior ou 

menor facilidade de desaguamento desses despejos. Scalize e Di Bernardo (1999), a partir 

de estudos realizados com resíduos provenientes da água de lavagem dos filtros da ETA de 

São Carlos, verificaram que, quanto menor o tamanho médio das partículas presentes 

nesses resíduos, menores foram os valores da resistência específica desse lodo. Os 

resultados obtidos no ensaio para determinação do tamanho médio das partículas dos 

resíduos provenientes das ETAs estudadas estão apresentados na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 - Resultados do tamanho das partículas referentes a D (0,1) , D (0,5) , D (0,9) e D (3,2) 

obtidos das curvas de distribuição granulométrica dos lodos das ETAs estudadas 

 
Tamanho da partícula (µm) ETA 

D (0,1) D (0,5) D (0,9) D (3,2) 
AM1 9,4 19,1 41,29 16,7 Sirinhaém 
AM2 21,6 53,5 157,2 27,9 
AM1 14 34,3 93,6 26,8 Stº Amaro de Sirinhaém 
AM2 24,1 73,4 189,6 44,5 
AM1 17,7 38,8 102,8 30,6 Rio Formoso 
AM2 17,9 50 153,3 34,1 
AM1 19,8 45,1 103,5 36,6 Tamandaré 
AM2 28,4 73,9 206,4 54,5 
AM1 9,7 22,5 53,4 18,2 Filtro 
AM2 16,8 39,8 101,6 18,2 
AM1 12,3 28 67,4 22,5 

Barreiros 
Decantador 

AM2 15,8 40,6 109,7 29,3 
AM1 14,5 40,8 138,8 29,6 São José da Coroa Grande 
AM2 19,2 54,2 193 39,3 

 

Os tamanhos médios das partículas presentes no lodo das ETAs estudadas variaram 

entre 16,7 µm  e 36,6 µm no inverno, e entre 27,9 µm  e 54,5 µm no verão, com destaque 

para amostras provenientes da ETA Tamandaré, cujos resultados apresentaram os maiores 

valores. Ressalta-se que essa ETA também apresentou os maiores valores médios nos 

ensaios para determinação da resistência específica, como mostra a Figura 4.17, 

confirmando, no caso desse sistema, uma estreita relação entre o tamanho médio das 

partículas presentes no lodo e a resistência específica do mesmo.  

Os resíduos provenientes da ETA Barreiros e da ETA Sirinhaém também 

apresentaram resultados de tamanho médio que demonstram relação com os resultados da 

resistência específica. Já no caso dos sistemas São José da Coroa Grande, Rio Formoso e 

Stº Amaro de Sirinhaém, observou-se que o tamanho médio de partículas foram maiores no 

período de verão enquanto a resistência específica, nesse período, foi menor. Esses 

resultados sugerem a necessidade de maiores estudos sobre essas características, embora, 

de uma forma geral, os valores mais elevados de tamanho encontrados nas amostras de 

verão, indiquem possíveis dificuldades de desidratação desses resíduos nessa época do ano. 

O estudo do tamanho médio da partícula é de fundamental importância também para 

definição de possível utilização desses resíduos na construção civil. Estudos realizados por 
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Morita et al (2002) revelaram que o lodo da ETA Cubatão (SP, Brasil) poderia ser 

incorporado à argila plástica para a confecção de blocos cerâmicos, devido à sua 

composição mineralógica e granulométrica. De acordo com os referidos autores, o tamanho 

médio das partículas do lodo dessa ETA variou de 38 µm  a 51 µm, apresentando 

características superficiais de um silte, cujo diâmetro médio de partículas oscila entre 4 µm 

e 64 µm. Os resíduos das ETAs do litoral sul apresentaram tamanho médio de partículas 

que se enquadram nessa faixa, indicando a possibilidade de utilização desses resíduos como 

matéria prima para a confecção de blocos cerâmicos.  

 
4.3.5 Avaliação da biodegradabilidade anaeróbia e aeróbia 

 
Os resultados resumidos do estudo para avaliação da biodegradabilidade aeróbia dos 

resíduos provenientes do decantador da ETA Barreiros, utilizando como inóculo lodo e 

uma cervejaria, avaliando-se em termos de remoção de DQO, estão apresentados na Figura 

4.18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 - Comportamento da DQO no teste de biodegradabilidade aeróbia do lodo do 

decantador da ETA Barreiros.
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O gráfico ilustrado na Figura 4.18 mostra que existe uma tendência de aumento da 

DQO no sistema, sugerindo que os microorganismos aeróbios presentes no meio 

possivelmente não se adaptaram às características do resíduo estudado, havendo um 

incremento de material intracelular no sistema, devido à morte das bactérias. Isso fica bem 

evidenciado logo no início do experimento, onde se observa os maiores picos de DQO. 

Logo em seguida, por volta do 8ª dia de experimento percebe-se um pequeno decaimento 

que se mantém relativamente constante, o que não necessariamente indica que houve 

digestão aeróbia, mas que esse fato pode estar relacionado ao consumo de oxigênio pelas 

reações de oxidação de materiais não carbonáceos presentes no meio, principalmente pelo 

fato das boas condições de aeração do sistema. Ressalta-se que durante o experimento, 

possivelmente no 5º, 6º e 11º dias, houve erro analítico para a determinação da DQO, o que 

é percebido pelos resultados apresentados no gráfico. 

Beppu e Arima (1969), citados por Santos (2003) dizem que altas concentrações de 

metais podem inibir os metabolismos e até se tornarem tóxicos à sobrevivência dos 

microorganismos. Trindade et al (1996) destacam que os metais, comumente utilizados em 

atividades industriais, quando presentes em elevadas concentrações, podem inibir ou 

retardar o processo biológico aeróbio ou anaeróbio e ser tóxico aos organismos vivos. 

Observadas as características do resíduo estudado em termos de concentração de 

metais, discutidas no item 4.3.2, há indícios da não adaptação e conseqüente morte dos 

microorganismos presentes no sistema. Esses resultados, obviamente, devem ser 

considerados como dados preliminares, visto que maiores estudos envolvendo um maior 

controle das condições de operação do sistema destinado ao tratamento, sendo realizado 

inclusive num intervalo de tempo maior, devem ser realizados, no intuito de se obter dados 

mais conclusivos. 

Com relação aos ensaios para avaliação da biodegradabilidade anaeróbia, foi 

observado o seguinte comportamento, apresentado na Figura 4.19. 
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Os resultados obtidos, desconsiderando os pontos possíveis de erro analítico, 

evidenciados principalmente no 5º e 23º dia, demonstram um comportamento similar ao 

tratamento aeróbio, sendo que os resíduos da ETA se mostraram ainda mais tóxicos aos 

organismos anaeróbios presentes no meio, em relação ao comportamento do sistema 

aeróbio. Destaca-se que durante o monitoramento dos reatores, mantidos a temperatura de 

30 ± 2°, não houve produção de metano e o pH foi mantido na faixa de 7,0. 

De acordo com Foresti (1996), os organismos metanogênicos, responsáveis pela 

etapa final de degradação anaeróbia, mostram-se bastante sensíveis às condições 

ambientais, inclusive a compostos tóxicos como metais e amônia. 

Estudos realizados por Cordeiro (1993), sobre estabilização anaeróbia de um 

sistema contendo lodo de ETA, mostraram que, mesmo com a presença de um grande 

número de bactérias anaeróbias no lodo, não houve produção de metano, nem mudança de 

cor do resíduo, nem apresentação de qualquer odor característico, indicando a não 

eficiência do sistema mesmo após 6 meses de experimento. 

Mais uma vez ressalta-se que os resultados obtidos tiveram um caráter exploratório 

e que maiores estudos devem ser realizados no intuito de se obter maiores esclarecimentos 

Figura 4.19 - Comportamento da DQO no teste de biodegradabilidade anaeróbia do lodo do 

decantador da ETA Barreiros. 
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sobre o comportamento desses tipos de organismos diante dos resíduos produzidos nas 

ETAs. 

 

4.3.6 Solubilidade dos metais 

 

Os estudos sobre a concentração de metais no extrato solubilizado obtido a partir do 

lodo dos decantadores da ETA Barreiros complementam a discussão acerca do 

comportamento dessas impurezas, não só nas unidades de decantação, como também nos 

corpos receptores. Os resultados desse estudo estão apresentados na Tabela 4.7, assim 

como os padrões para o extrato solubilizado. 

 

Tabela 4.7 - Resultados do teste de solubilidade dos metais 

 

PARÂMETRO 
Concentrações encontradas no 

extrato do lodo da ETA 

Barreiros 

Limite máximo no extrato de 

acordo com NBR 10004/2004 

Al (mg/L) 14,1 0,2 

Cr (mg/L) 0,05 0,05 

Fe (mg/L) 1,98 0,3 

Mn (mg/L) 2,5 0,1 

 

Os teores de Pb e Cd não foram incluídos nos resultados apresentados na Tabela 4.6 

por estarem abaixo do limite de detecção do método utilizado, e os demais elementos não 

foram analisados devido a problemas com as lâmpadas do equipamento. 

De acordo com a NBR 10004/2004, são considerados resíduos sólidos classe II A 

não inertes aqueles que apresentarem pelo menos um de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, apresentados pela referida 

norma como padrões para o ensaio de solubilização. Os resultados obtidos enquadram o 

lodo dos decantadores da ETA Barreiros como resíduos desse tipo, pois todos os metais 

analisados, com exceção do Cr, apresentaram índices superiores aos limites definidos pela 

norma referenciada. Ressalta-se que os altos índices dessas impurezas no extrato obtido 
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sugerem a possibilidade de possíveis contaminações das águas superficiais e dos solos que 

recebem esses tipos de despejos, o que justifica a necessidade de maiores estudos sobre o 

comportamento dessas impurezas no meio aquático e no meio ambiente de uma forma 

geral.  

 

4.4 Conclusões 

 

A partir dos resultados obtidos nos experimentos realizados nos resíduos 

provenientes dos filtros das ETAs localizadas nos municípios de São José da Coroa 

Grande, Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso e Sirinhaém, e do decantador da ETA 

Barreiros, conclui-se que:  

 

• Os resíduos provenientes dos filtros das ETAs estudadas, embora apresentando 

menores quantidades de sólidos que os obtidos nos decantadores, não se 

enquadraram nos padrões de lançamento exigidos pelas normas vigentes no que se 

refere a materiais sedimentáveis. Considerando que todos os sistemas lançam seus 

despejos, sem qualquer tratamento, nos corpos receptores, direta ou indiretamente, 

ressalta-se a forte contribuição que esses resíduos exercem para a degradação do 

meio ambiente daquela região. 

• A parcela de sólidos voláteis, tanto nos resíduos dos filtros das ETAs estudadas 

quanto no lodo do decantador da ETA Barreiros, foi em média 25%, indicando 

baixa biodegradabilidade. Isso foi também evidenciado pelas baixas parcelas de 

DBO encontradas nos resíduos estudados (média de 30 mg/L nos filtros e 200 mg/L 

no decantador). 

• Dentre os metais encontrados nos resíduos, o Al, o Fe e o Mn foram os que 

apresentaram os maiores índices, tanto nos despejos dos filtros quanto no lodo do 

decantador. Esses resultados devem-se ao uso do sulfato de alumínio como 

coagulante primário, que também possui em sua composição uma parcela de Fe (em 

geral 0,9% de Fe2O3). Esse elemento, assim como o Mn, também é comum em 

mananciais superficiais utilizados como fontes de abastecimento. 
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• Os testes de biodegradabilidade aeróbia e anaeróbia apresentaram resultados que 

sugerem a não adaptação dos microorganismos aos resíduos estudados. Ressalta-se 

que maiores estudos nessa área devem ser realizados visando a obtenção de 

resultados mais conclusivos. 

• Os ensaios para determinação da resistência específica dos lodos estudados 

apresentaram valores oscilando entre 1,08 x 10¹¹ m/kg e 5,95 x 10¹¹ m/kg , 

indicando lodos de fácil desidratação.. O sistema cujos resultados indicaram os 

maiores valores foi o de Tamandaré (média de 3,93 x 10¹¹ m/kg para a resistência 

específica e 45,5 µm para o diâmetro médio). 

• Os testes para obtenção do extrato solubilizado a partir do lodo da ETA Barreiros 

confirmaram o enquadramento desses resíduos como resíduo sólido classe II A não 

inerte, evidenciando os potenciais riscos que eles representam para o meio aquático 

e para os solos onde são dispostos. Os metais que não se enquadram dentro dos 

limites para o extrato solubilizado foram: Al (14,1 mg/L), Fe (1,98 mg/L) e Mn (2,5 

mg/L). 

 

4.5 Sugestão de tratamento e disposição 

 

Para a escolha do método de tratamento e disposição mais adequado aos resíduos 

provenientes do processo de potabilização da água, vários fatores devem ser considerados, 

como citado no capítulo 2. Diante dos resultados obtidos sobre as principais características 

dos resíduos produzidos pelas ETAs localizadas no litoral sul do estado pernambucano, 

daquelas cujo estudo foi alvo deste trabalho, destacam-se as seguintes sugestões: 

 

• Devido ao uso do sulfato de alumínio como coagulante primário em todas as ETAs 

estudadas, destaca-se a possibilidade de implantação de sistemas destinados à 

recuperação desse coagulante. De acordo com Gonçalves et al (1997), lodos com 

expressivos teores de precipitado de sulfato de alumínio apresentam grande 

potencial de recuperação de coagulante. Obviamente maiores estudos no intuito de 

avaliar a viabilidade econômica devem ser realizados, pois cada sistema possui 

características específicas. 
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• Embora a maior parte das estações de tratamento localizadas no litoral sul utilizem a 

técnica de filtração direta, onde menores parcelas de lodo são geradas em relação a 

quantidade produzida por sistemas convencionais, a viabilidade de implantação de 

sistemas de tratamento que permitam o condicionamento desses despejos deve ser 

estudada. Os estudos realizados com os sedimentos dos  resíduos líquidos indicaram 

lodos de fácil desidratação, o que sugere a aplicação de sistemas de desaguamento 

mecânico visando a redução de volume para esses despejos. Em contrapartida, 

mesmo diante dos resultados satisfatórios, maiores estudos devem ser realizados, 

visto que os equipamentos destinados a esse tipo de tratamento apresentam custos 

elevados e requerem pessoal qualificado para sua operação. 

 

• Como alternativa de tratamento, principalmente para as águas provenientes da 

lavagem dos filtros, destacam-se as lagoas de lodo e os leitos de secagem. Essa 

alternativa, de acordo com Cordeiro (1999), mostra-se eficiente em locais de alto 

grau de insolação, baixa precipitação e baixa umidade, onde observa-se excelente 

eficiência na evaporação, reduzindo o tempo de secagem. Essas condições são 

observadas na área litorânea onde as ETAs estão implantadas. Ressalta-se ainda 

que, o sobrenadante obtido nas lagoas de lodo, dependendo de suas características, 

poderiam ser recirculados para o início do processo de tratamento, o que implicaria 

em economia pelo incremento na produção de água destinada ao abastecimento, ou 

serem utilizados para fins menos nobres. 

 

• No caso da ETA Barreiros, que utiliza a tecnologia de ciclo completo, o reciclo das 

águas de lavagem dos filtros, além de incrementar a produção do sistema, ao que 

tudo indica, reduziria a dosagem do coagulante durante o processo de potabilização. 

Certamente, para a implantação dessa alternativa de disposição para esses resíduos, 

novos estudos devem ser realizados, visto que os resultados obtidos na 

caracterização dos despejos desse sistema de tratamento serviram como base de 

dados iniciais para novas pesquisas.  
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• Ainda com relação ao reciclo das águas de lavagem dos filtros, essa possibilidade 

não deve ser descartada. Reali (1999) recomenda esse tipo de procedimento desde 

que haja a separação das fases líquida e sólida do despejo, de maneira que a fase 

líquida seja recirculada e a fase sólida adequadamente disposta. O fator limitante 

dessa prática é a presença de sólidos suspensos totais e de microorganismos 

indesejáveis, características que podem ser melhoradas com a implantação de 

sistemas de pré-tratamento. Dentre os sistemas destinados a esse fim, as lagoas de 

sedimentação geralmente apresentam os menores custos de implantação.  

 

• Quanto à fase sólida dos resíduos, os estudos mostraram que os lodos produzidos 

por todos os sistemas apresentam características de fácil desaguamento. Como 

sugestão de tratamento com o objetivo de remoção da parcela liquida, que é o que 

geralmente dificulta o transporte, pelos altos custos envolvidos, destacam-se os 

leitos de secagem. Esses leitos geralmente possuem menores custos de implantação 

que os sistemas mecânicos de desidratação. 

 
• Ainda com relação à fase sólida dos despejos, verificou-se, a partir dos resultados 

obtidos, que a distribuição granulométrica dos resíduos estudados apontaram para a 

possibilidade do uso desse lodo como incremento para a produção de produtos 

utilizados na construção civil. Por apresentarem partículas cujo tamanho médio 

variou entre 16,7 µm  e 54,5 µm, compatíveis com o diâmetro médio do silte (4 µm 

a 64 µm), podem ser utilizados como matéria prima para a confecção de blocos 

cerâmicos. Obviamente os custos para o condicionamento desses resíduos 

objetivando sua aplicação nessa área devem ser levantados.  

 

• De acordo com os estudos realizados, a COMPESA já aponta com novas formas de 

gerenciamento dos seus despejos, o que é observado mais especificamente no novo 

projeto da ETA Sirinhaém, cujas obras estão em fase de execução. O sistema prevê 

a utilização de lagoas de lodo para o tratamento dos resíduos oriundos do 

tratamento. O que não foi observado no projeto foi a forma de disposição do 

sobrenadante e do lodo sedimentado. A partir dos resultados obtidos sugere-se 
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como alternativa de disposição o reciclo da fase líquida e a aplicação da fase sólida, 

após secagem, nas indústrias destinadas ao beneficiamento de produtos para a 

construção civil no estado de Pernambuco.  
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CAPÍTULO 5 
 
CONCLUSÕES GERAIS 
 
 
As conclusões gerais da pesquisa estão resumidas a seguir, seguindo a ordem dos principais 

tópicos: 

 

Considerações técnicas e operacionais sobre as estações de tratamento de água: 

 

• As características das águas brutas utilizadas como fonte de abastecimento por 

todos os sistemas estudados, com exceção dos parâmetros cor e ferro, daqueles 

monitorados pela COMPESA, encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela 

resolução 357/2005 do CONAMA para águas doces classe 1, o que nos mostra 

compatibilidade entre a tecnologia de tratamento empregada e as características 

dessas águas.  

 

• Todos os sistemas que empregam a tecnologia de filtração direta utilizam 

configuração compatível com as características da água bruta destinada ao 

abastecimento, com relação ao parâmetro turbidez, de acordo com as 

recomendações de Di Bernardo (2003). 

 

• Dos sistemas estudados, a água bruta utilizada pelo sistema de Barra de Sirinhaém 

destacou-se por apresentar altos teores de ferro e cloretos (16,6 mg/L e 364,7 mg/L 

respectivamente). Esses devem-se possivelmente à intrusão marinha, e aqueles são 

comuns em fontes subterrâneas.  

 

• Para a água tratada na saída das ETAs estudadas, todos os sistemas, com exceção de 

Barreiros, apresentaram pH abaixo do limite recomendado pela Portaria 518/2004 

do Ministério da Saúde (6,0 a 9,5), caracterizando águas com tendências corrosivas. 
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• Os sistemas São José da Coroa Grande, Santo Amaro de Sirinhaém e Barra de 

Sirinhaém apresentaram cor e turbidez acima do limite de aceitação para consumo 

humano (15 uH e 5 uT respectivamente), na água tratada na saída da ETA. Dos 

sistemas estudados, esses foram os que apresentaram as menores eficiências de 

remoção dos referidos parâmetros (São José da Coroa Grande e Santo Amaro de 

Sirinhaém apresentaram eficiência média de remoção de cor em torno de 30% e de 

turbidez na faixa de 55%; Barra de Sirinhaém mostrou-se ineficiente para remoção 

de cor e apresentou eficiência de remoção de turbidez de apenas 9%). Ressalta-se 

que o sistema Barra de Sirinhaém também não se enquadrou dentro dos limites de 

aceitação para os parâmetros cloretos, ferro e manganês (máximo de 250 mg/L, 0,3 

mg/L e 0,1 mg/L respectivamente). 

 

• Nenhum dos sistemas estudados dispõe atualmente de um programa de 

gerenciamento de seus resíduos, adequado às recomendações das normas vigentes 

que tratam do assunto. Desta forma, os despejos produzidos pelas ETAs estudadas 

estão sendo lançados, sem qualquer tratamento, nas proximidades dessas ETAs, 

contribuindo assim  para a degradação do meio ambiente, o que implica em riscos 

de punições legais. 

 

Características dos resíduos gerados nas estações de tratamento de água: 

 

• Os resíduos provenientes dos filtros das ETAs estudadas apresentaram em média 

70% de sólidos totais fixos e 30% de sólidos totais voláteis, indicando resíduos com 

pequenas parcelas de compostos biodegradáveis. Os baixos índices de DBO (média 

de 27 mg/L), em relação à DQO (média de 378 mg/L), desses resíduos, 

confirmaram essa indicação. 

 

• Todos os sistemas apresentaram resíduos de filtros com teores de sólidos 

sedimentáveis acima dos padrões de lançamento determinado pela Resolução nº 

357/2005 do CONAMA (máximo de 1 mL/L), implicando em riscos de alterações 

das características de qualidade do corpo receptor desses despejos. 
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• Com relação aos metais encontrados nos resíduos, o Al, o Fe e o Mn foram os que 

apresentaram os maiores índices, tanto nos despejos dos filtros quanto no lodo do 

decantador da ETA Barreiros. Nos filtros os resultados médios obtidos foram: 32,5 

mg/L de Al, 46,6 mg/L de Fe e 0,37 mg/L de Mn. No decantador da ETA Barreiros 

os teores médios encontrados foram: 872,5 mg/L de Al, 785,5 mg/L de Fe e 4,7 

mg/L de Mn. Esses resultados devem-se ao uso do sulfato de alumínio como 

coagulante primário, que também possui em sua composição uma parcela de Fe (em 

geral 0,9% de Fe2O3). Esse elemento, assim como o Mn, também é comum em 

mananciais superficiais utilizados como fontes de abastecimento. 

 

• A parcela de sólidos totais fixos no lodo do decantador da ETA Barreiros foi em 

média de 79%. Os sólidos totais voláteis corresponderam a aproximadamente 21%. 

Esses valores também sugerem a presença de uma pequena parcela de compostos 

biodegradáveis nesses resíduos. A alta relação DQO/DBO encontrada (em torno de 

17) confirmou a predominância de material não biodegradável nesse tipo de 

despejo. 

 

• Os altos teores de Al encontrados nos resíduos do decantador da ETA Barreiros 

(1303 mg/L na amostra de inverno e 442 mg/L na amostra de verão), devido ao uso 

do sulfato de alumínio como coagulante primário, reforçam a necessidade de 

cuidados quanto às formas de disposição desses rejeitos. Embora esse tema 

necessite de maiores pesquisas, já existem dados que demonstram a toxicidade do 

alumínio aos organismos aquáticos e até mesmo ao homem. 

 

• As análises bacteriológicas dos resíduos estudados revelaram a necessidade de 

maiores estudos sobre a possibilidade do reúso desses despejos. 

 

• A resistência específica dos lodos das ETAs estudadas indicaram resíduos de fácil 

desidratação (menores que 10 x 1011 m/kg). Os resultados obtidos variaram entre 

1,08 x 10¹¹ m/kg e 5,95 x 10¹¹ m/kg. A ETA Tamandaré se destacou por apresentar 

os maiores valores (média de 3,93 x 10¹¹ m/kg). 
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• O tamanho médio das partículas dos lodos estudados variou entre 16,7 µm e 54,5 

µm. Os resultados encontrados tiveram grande relação com os valores da resistência 

específica de cada ETA estudada, confirmando inclusive a indicação de facilidade 

de desidratação. Em síntese, quanto maiores os valores encontrados da resistência 

específica, maiores foram os diâmetros médios das partículas do sistema. Observou-

se ainda que, em média, tanto a resistência específica quanto o tamanho médio das 

partículas do lodo foram maiores no período do verão. 

 

• Os testes de biodegradabilidade aeróbia e anaeróbia apresentaram valores que 

sugerem a não adaptação dos microorganismos aos resíduos estudados. 

 

• Os teores de Al, Fe e Mn não se enquadraram dentro dos padrões para o ensaio de 

solubilização (máximo de 0,2 mg/L de Al, 0,3 mg/L de Fe e 0,1 mg/L de Mn), 

realizado segundo a NBR 10004/2004, no lodo do decantador da ETA Barreiros. 

Desta forma, foi confirmado o enquadramento desse resíduo como resíduo sólido 

classe II A não inerte, reforçando ainda mais a necessidade de tratamento e 

disposição adequada para esse tipo de despejo, no intuito de evitar prejuízos ao 

meio ambiente.  

 

• A facilidade de desidratação indicada nos testes físicos, associada às características 

climáticas do local de estudo, sugerem como alternativa viável de tratamento para 

os resíduos estudados, devido principalmente ao baixo custo, a implantação de 

sistemas naturais de desaguamento, como as lagoas de lodo e os leitos de secagem. 

Destaca-se ainda que a parcela líquida obtida nas lagoas de lodo, provenientes 

principalmente dos filtros, dependendo obviamente de suas características físico-

químicas e bacteriológicas após o tratamento, podem ser reaproveitadas. Para o lodo 

seco resultante, a título de sugestão, considerando obviamente a necessidade de 

levantamento dos custos e de área disponível, uma alternativa atrativa é a disposição 

em um aterro exclusivo para a estação. Essa opção eliminaria os custos de 

transporte da torta final para outros pontos de disposição.   
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• O tamanho médio das partículas dos lodos estudados (entre 16,7 µm  e 54,5 µm) 

apresentou resultados compatíveis com o diâmetro médio do silte (entre 4 µm e 64 

µm), confirmando a possibilidade de utilização desses resíduos, devidamente 

condicionados, como matéria prima para a confecção de blocos cerâmicos. 
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CAPÍTULO 7 
 
 
ANEXOS 
 
 

7.1 Metodologia para o teste de biodegradabilidade anaeróbia 

 

7.1.1 Materiais, vidrarias e equipamentos. 

 

• Garrafa de soro de 600 mL (garrafa-reator) 

• Agulhas e seringas 

• Mangueira com ± 1 m de comprimento 

• Garrafa de vidro de 1000 mL 

• Funil de plástico 

• Garrafa de plástico de 1 L 

• Conexão em Te 

• Tampas de plástico 

• Septas de borracha Φ = 39 mm e 5 mm de espessura 

• Balança semi-analítica  

• Espectrofotômetro HACH 

• Tubos de digestão 

• Bloco de digestão capaz de manter a temperatura de 150 ° C 

• Pipetas volumétricas de 2 mL 

• Bombonas de 20 L 

• Béqueres de 2 L 

• Pisseta 

• Espátula 

• Cápsula de porcelana 

• Peneira de 125 mash 

• Água deionizada 
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7.1.2 Procedimento 

 

1. Verificar se as mangueiras e conexões estão sem vazamento, lavar e secar os 

recipientes que serão utilizados e verificar se há entupimento nas agulhas. 

2. Determinar a alcalinidade presente no efluente (resíduo) a ser estudado, pois a 

formação de AGV durante a digestão anaeróbia pode causar a cumulação de ácidos 

não neutralizados e reduzir o pH do meio. Caso a alcalinidade não seja de pelo 

menos 80 %  da DQO, deve-se aumenta-la com NaHCO3, adicionando-se 1 g de 

NaHCO3/ g DQO. 

3. Regular o pH, se necessário, de forma a mantê-lo na faixa de 6,5 a 7,5, com NaOH 

ou H2SO4. 

4. O teste constará de dois reatores, sendo um denominado reator teste, que contém o 

efluente, e o outro será o branco, onde será adicionado apenas lodo de inóculo e 

nutrientes. 

5. Determinar a quantidade de sólidos voláteis (g STV/L) presentes no lodo a ser 

utilizado. Esse lodo deverá ser elutriado, ou seja, peneirado em peneira de 125 

mash, lavado e secado, para em seguida ser retirada um alíquota o mais uniforme 

possível para a determinação dos STV. A partir dos STV, poderemos calcular a 

quantidade de lodod úmido que devemos colocar no reator para obter a 

concentração desejada. No dia do experimento, faz-se novamente a determinação 

dos STV para que se calcule a concentração real de lodo (biomassa) que será 

introduzido no reator.  

6. Calcular a massa de lodo úmido a ser adicionado na mistura (lodo = efluente) a fim 

de se obter as concentrações finais de STV/L no volume total da mistura de 500 mL. 

7. Colocar em um recipiente (béquer) as quantidades de lodo, solução nutrientes e 

acetato, que serão utilizados no teste, preferencialmente 24 a 48 horas antes do 

início, visando a adaptação da biomassa às condições do teste. 

8. No dia do experimento deve-se elutriar o lodo conforme descrito no item 5, para em 

seguida, pesar no reator, a quantidade de lodo úmido necessária para se obter a 

concentração final desejada, completando-se para 500g com o efluente. 



130 

9. Adicionar cerca de 1000 mL de NaOH a 3 % com azul de bromotimol à garrafa de 

vidro de 1 L para absorver o gás carbônico presente no biogás através de sua 

passagem na solução alcalina. 

10. Colocar a garrafa contendo NaOH de cabeça para baixo. Colocar na entrada da 

garrafa uma tampa e uma septa de borracha que permita a introdução de duas 

agulhas: uma para a entrada de gases provenientes da garrafa reator e outra para a 

saída da solução de NaOH. 

11. Adaptar a garrafa reator à garrafa contendo a solução alcalina. 

12. Colocar na saída da garrafa com solução alcalina um recipiente plástico de 1000 mL 

com um funil para receber a solução alcalina, que será equivalente em volume ao 

metano produzido. 

13. Furara a tampa de borracha com agulha e esperar que a pressão seja normalizada, 

cerca de 10 minutos. 

14. Determinar a concentração de metano no biogás por gravimetria, pesando o 

recipiente que recebe a solução alcalina. Nos dois primeiros dias pesa-se o 

recipiente 2 vezes, a partir do 3º dia, somente uma vez. 

15. Registrar as massas de biogás produzidas, em cada intervalo de tempo do período de 

teste (mL/dia de CH4). 

16. Determinar a concentração de DQO no início do teste e ao longo do mesmo. 

17. Para se analisar a DQO biodegradável, deve-se agitar o reator para em seguida 

retirar uma alíquota de 5 mL, que será filtrada para se obter os 2 mL de amostra 

necessária para o teste de DQO colorimétrica. Essa análise deve ser feira, pelo 

menos, em duplicata. 

18. Calcular a DQOCH4 (DQO convertida em metano). 

 

 

OBS: No lodo faz-se a análise de STV, visto que a concentração de SSV é praticamente 

igual à concentração de STV, em virtude de praticamente não haver sólidos dissolvidos. 

 

 

 



131 

7.2 Metodologia para obtenção do extrato solubilizado de resíduos sólidos 

 

7.2.1 Materiais, vidrarias e equipamentos. 

 

• Agitador que possa evitar a estratificação da amostra por ocasião da agitação. 

Submeter todas as partículas da amostra ao contato com água e garantir a agitação 

homogênea durante o seu período de funcionamento. 

• Aparelho de filtração que permita a separação de todas as partículas de diâmetro 

igual ou superior a 0,45 µm. 

• Estufa de circulação de ar forçado e exaustão ou estufa a vácuo. 

• Medidor de pH. 

• Balança com resolução de ± 0,01 g. 

• Água destilada e/ou desionizada, isenta de orgânicos. 

• Frascos de 1500 mL 

• Membrana filtrante com 0,45 µm de porosidade. 

• Filme de PVC. 

• Peneira com abertura de 9,5 mm. 

 

7.2.2 Procedimento 

 

1. Secar a amostra a temperatura de até 42°C, utilizando-se um estufa com circulação 

forçada de ar e exaustão ou estufa a vácuo, e determinar a percentagem de umidade. 

2. Colocar uma amostra representativa de 250 g (base seca) do resíduo em frasco de 

1500 mL. Essa operação deve ser realizada em duplicata. Pode-se utilizar o resíduo 

não seco, desde que ele represente 250 g de material seco (fazer compensação de 

massa e volume). Se a amostra passar em peneira de 9,5 mm ela estará pronta para a 

etapa de extração, caso contrário, ela deve ser triturada. 

3. Adicionar 1000 mL de água destilada, desionizada e isenta de orgânicos, se a 

amostra foi submetida ao processo de secagem e agitar a mostra em baixa 

velocidade, por 5 minutos. 
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4. Cobrir o frasco com filme de PVC e deixar em repouso por 7 dias, em temperatura 

até 25°C. 

5. Filtrar a solução com aparelho de filtração guarnecido com membrana filtrante com 

0,45 µm de porosidade. 

6. Definir o filtrado obtido como sendo o extrato solubilizado. 

7. Retirar alíquotas e preservá-las de acordo com os parâmetros a analisar, conforme 

estabelecido no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

8. Analisar os parâmetros do extrato solubilizado de acordo com as metodologias 

descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

9. Para efeito de classificação de resíduos, comparar os dados obtidos com aqueles 

constantes no anexo G da ABNT NBR 10004/2004. 
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