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RESUMO 

    

As Estações de Tratamento de Água (ETA’s) têm como finalidade tratar a água bruta 

por meio da utilização de um conjunto de operações e processos unitários. O sistema de 

ciclo completo é o sistema mais comum de tratamento, que basicamente é constituído 

pelas etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração e processos auxiliares, 

como desinfecção, fluoretação e correção do pH. Como resultado do tratamento da água 

in natura, tem-se também a geração de resíduos sólidos (lodo) produzidos durante as 

etapas de decantação e filtração. Atualmente, a maioria das estações realiza o descarte 

deste resíduo em corpos hídricos, promovendo impactos ambientais, sociais e 

econômicos. Dentre estes, podem-se destacar o aumento da taxa de assoreamento dos 

rios, redução da biodiversidade existente no ambiente de despejo, redução na 

disponibilidade de áreas disponíveis para o lazer e aumento nos custos do tratamento da 

água in natura. Diante disso, este estudo objetivou estimar a geração de lodo na ETA de 

Maringá, Paraná, assim como caracterizar o resíduo em relação aos parâmetros 

químicos, físicos, microbiológicos, termogravimétricos, morfológicos e granulométricos 

em dois períodos distintos, chuva e estiagem, a fim de sugerir possíveis utilizações para 

o resíduo. Para a quantificação do lodo, utilizou-se dois métodos: fórmulas empíricas e 

balanço de massa. Como resultado, verificou-se que a estação de Maringá é responsável 

por gerar mensalmente uma grande quantidade de lodo, com uma média de geração de 

350 toneladas mês
-1

, sendo que este resíduo sólido é constituído basicamente por 

quantidades elevadas de óxido de alumínio (Al2O3), óxido de ferro (Fe2O3) e dióxido de 

silício (SiO2). Nas análises de Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV e de 

Termogravimetria – TGA, observou-se que o resíduo apresenta irregularidades 

granulométricas e perda de massa relativamente alta. No entanto, essas características 

não comprometem a incorporação do lodo de ETA na fabricação de materiais, em 

especial de indústrias cimenteiras e de olarias, visto que a incorporação do lodo deve ser 

feita em dosagens pequenas.  

 

Palavras-Chave: Resíduos Sólidos. Tratamento de Água. Produção de lodo. 

Caracterização. Disposição e destinação final. 

 



 

ABSTRACT 

 

Water Treatment Plants (WTPs) treat raw water through a set of operations and unit 

processes. The complete cycle system is one of the most common treatment systems, 

which consists of coagulation, flocculation, decantation, filtration, and auxiliary 

processes such as disinfection, fluoridation, and pH correction.  As a result of the raw 

water treatment, the decanting and filtration stages produce solid waste, also known as 

sludge. Currently, most of the WTPs dispose of such waste in water bodies, which 

causes environmental, social, and economic impacts. These impacts increase the silting 

rates of rivers, reduce biodiversity in the disposal area, reduce the availability of areas 

available for leisure, and increase costs of raw water treatment. Therefore, this study 

aims to estimate the generation of sludge at the WTP of Maringá, Paraná. Also, it aims 

to characterize the chemical, physical, microbiological, thermogravimetric, 

morphological, and granulometric parameters in rainy and drought seasons, to suggest 

possible uses for such residue.  Employing empirical formulas and mass balance, the 

quantification of sludge showed that the WTP of Maringá is responsible for generating a 

large amount of waste monthly, an average of 350 tons month
-1

. The sludge consists of 

high amounts of aluminum oxide (Al2O3), iron oxide (Fe2O3), and silicon dioxide 

(SiO2). Moreover, the analysis of Scanning Electron Microscopy (SEM) and 

Thermogravimetry (TGA) showed that the residue presented particle size irregularities 

and relatively high mass loss. However, these characteristics do not compromise the 

incorporation of WTP sludge in the manufacture of other materials, especially in cement 

and pottery industries, since its incorporation should happen in small dosages. 

 

Keywords: Solid Waste. Water treatment. Sludge production. Sludge Characterization. 

Disposal. 
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1 INTRODUÇÃO   

  

O tratamento e a distribuição de água potável são responsáveis por propiciar o bem-

estar social e econômico. Como parâmetro de qualidade, o fluido a ser disponibilizado para 

consumo deve seguir o padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria de Consolidação n°. 

5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017). Além 

disso, o processo de conversão da água bruta em potável em estações com ciclo completo de 

operação gera uma elevada quantidade de resíduos, principalmente quando realizada a adução 

da água (matéria-prima) a partir de fontes superficiais, sendo este denominado de lodo de 

ETA. 

O lodo gerado em ETA é proveniente das etapas de decantação e filtração, e é 

constituído, em sua maioria, por compostos orgânicos e inorgânicos (sais de ferro e alumínio), 

que são aplicados durante a etapa de coagulação. Suas características quantitativas e 

qualitativas dependem de alguns fatores, como a qualidade da água (oscilante em decorrência 

das estações do ano), das atividades antrópicas realizadas próximo ao ponto de adução e das 

características de gerenciamento da estação. 

De acordo com a NBR 10004:2004, o lodo de ETA é classificado como um resíduo 

sólido que deve ser tratado e disposto de forma a não gerar danos ambientais e sociais. Sendo 

que o seu lançamento na rede pública de esgoto e nas galerias de águas pluviais não deve 

ocorrer, evitando-se assim, qualquer risco ao ambiente e às áreas urbanas.  

Entretanto, é comum verificar a disposição final de lodo em corpos hídricos e em 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s), que pode sobrecarregar o sistema de tratamento 

de efluentes, caso a estrutura não seja projetada para receber esse tipo de resíduo. Nos corpos 

hídricos, o lançamento de lodo contribui para o assoreamento do corpo receptor, aumenta a 

concentração de metais pesados, contamina a biota aquática e reduz o número de superfícies 

disponíveis para o lazer (KATAYAMA, 2012; PORRAS, 2007). 

Diante dos impactos ambientais, econômicos e sociais gerados pela irregular 

disposição de lodo, é indispensável que as estações de tratamento de água passem a se 

adequar às normativas federais e estaduais. Assim, destacam-se as Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei Federal n°12305:2010), Política Nacional dos Recursos Hídricos (Lei 

Federal n°.9433:1997) e no Estado do Paraná a Resolução SEMA n°021:2009, que 

disponibiliza condições, padrões ambientais e prazos para que as ETA’s desenvolvam 

sistemas de tratamento ou de aproveitamento para o lodo gerado. 
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Com relação ao aproveitamento dos resíduos de ETA, pesquisas já vêm demonstrando 

que o lodo pode ser incorporado como matéria-prima parcial para a fabricação de cimento, 

selagem de aterros sanitários, produção de cerâmica vermelha, plantação de cítricos e até 

mesmo na recuperação de solo degradado (WIECHETECK, 2011; MOTTA, 2011). Contudo, 

o lodo não deve substituir a matéria-prima principal do ciclo de produção, sendo necessário 

conhecer suas características físicas, químicas, biológicas, mineralógicas, termogravimétricas 

e morfológicas. 

Além disso, é fundamental obter dados sobre a quantidade de lodo gerado em uma 

determinada estação, para dimensionar um sistema de desaguamento natural ou mecanizado, 

que propicie o transporte e a destinação final do resíduo em diversas áreas de aproveitamento.  

Neste contexto, a quantificação de lodo gerado em uma estação pode ser mensurada a 

partir da utilização de três métodos. O primeiro é formado por equações empíricas, 

considerando em seu cálculo a turbidez, cor aparente, sólidos totais suspensos na água bruta e 

a dosagem de coagulante utilizado na etapa de coagulação. O segundo método, denominado 

de balanço de massa, visa saber a geração de lodo em uma determinada etapa do tratamento. 

Por último, tem-se medição em escala física, que consiste em realizar uma avaliação in loco 

da estação. 

 Dessa forma, considera-se de extrema importância a avaliação de possibilidades de 

aproveitamento de lodo gerado em estações de tratamento de águas, devendo, contudo, essas 

propostas estarem embasadas nas determinações de características físico-químicas, 

microbiológicas, mineralógicas, termogravimétricas, morfológicas e de geração. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

  

Este estudo teve como objetivo quantificar a geração, determinar as características e 

avaliar o potencial de aproveitamento e disposição do lodo gerado na ETA de Maringá, 

Paraná (PR).  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Estimar a geração de lodo mediante a aplicação dos métodos de fórmulas empíricas e 

de balanço de massa; 
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 Comparar o desempenho entre os métodos de quantificação, como forma de definir o 

mais adequado; 

 Caracterizar o lodo quanto aos parâmetros físico-químicos, microbiológicos, 

mineralógicos, morfológicos e termogravimétricos, considerando a influência do 

período de chuvas e de estiagem sobre suas características; 

 Apresentar alternativas de gerenciamento com relação ao aproveitamento e disposição 

do lodo, embasado nos resultados de caracterização e de quantificação do resíduo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

   

2.1 A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA E DO SEU TRATAMENTO PARA A SAÚDE 

PÚBLICA  

 

A água doce é um recurso natural responsável por garantir a sobrevivência dos seres 

humanos, além de propiciar o desenvolvimento econômico, principalmente quando se refere 

às atividades agrícolas, pecuárias, industriais e comerciais. Entretanto, nas últimas décadas, o 

crescimento populacional, a ausência do sistema de saneamento básico e a exploração em 

excesso pelas indústrias, seja para diluir efluentes ou para suprir as necessidades dos seres 

humanos, vêm promovendo a degradação desse recurso natural (HASEENA e MALIK, 

2017). 

De acordo com Libânio (2010) e Soleimanifar (2018), a poluição das águas ocorre por 

meio das ações antrópicas e naturais, podendo ser de forma pontual ou difusa. A poluição 

difusa é mais difícil de ser controlada, pois os poluentes se distribuem ao longo do corpo 

hídrico. Já a poluição pontual é mais fácil de ser identificada e, normalmente, ocorre pelo 

lançamento de efluentes industriais e domésticos. 

A degradação das águas gera prejuízos econômicos e pode trazer malefícios aos seres 

humanos que entram em contato com a água poluída. Os principais malefícios aos seres 

humanos estão relacionados às doenças infecciosas, como cólera, febre tifoide, diarreia, 

vômito e doenças renais (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE, 2000; JUNEJA 

e CHAUHDARY, 2013). Em relação aos aspectos econômicos, a poluição das águas reduz a 

disponibilidade de áreas próximas para o uso, fazendo-se necessário buscar novas fontes cada 

vez mais distantes, encarecendo o custo na construção de infraestrutura seja para o 

abastecimento público, manutenção da área urbana, navegação, ou outras atividades 

(LIBÂNIO, 2010). 

O sistema responsável por tratar a água in natura é a Estação de Tratamento de Água 

(ETA). No Brasil, o sistema mais comum de tratamento é o de ciclo completo de operação, 

que deve realizar o tratamento a fim de cumprir três aspectos: higiênico, estético e econômico. 

Segundo Cordeiro (1999), esse tipo de intervenção tem uma desvantagem ambiental, visto 

que a maior parte dos resíduos gerados durante o processo de tratamento da água decantada e 

filtrada é lançada em corpos d’água, sem tratamento prévio. Podendo, assim, gerar um 

conjunto de impactos ao ambiente de disposição. 
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2.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA 

   

A finalidade de uma ETA é converter a água bruta em potável mediante o uso de um 

conjunto de etapas de tratamento (ABNT, 1992). Como parâmetro de qualidade, a água 

disponibilizada para consumo humano deve atender ao disposto na Portaria de Consolidação 

n°. 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017).  

Em relação ao tipo de tecnologia de tratamento a ser utilizada em uma ETA, deve-se 

considerar as características da água em seu estado natural; uso ao qual ela se destina; custos 

com implantação, operação e manutenção das instalações; localização do sistema de adução e 

os custos com o tratamento e disposição dos resíduos sólidos (LIBÂNIO, 2010; PEREIRA et 

al., 2018). Na Figura 2.1 apresenta-se a multiplicidade de tecnologias existentes para o 

tratamento da água in natura. 

 
Figura 2.1 – Tecnologias de tratamento de água 

 
Fonte:  Adaptado de DI Bernardo e Dantas (2005) 

 

No Brasil, a tecnologia mais comum de tratamento de água é a de ciclo completo, 

conhecida também como sistema convencional, que normalmente apresenta um desempenho 

satisfatório na remoção de cor, turbidez, sabor e odor. 
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2.2.1 Tratamento de água por ciclo completo 

  

O tratamento por ciclo completo de operação envolve a utilização dos processos de 

coagulação, floculação, sedimentação e filtração, além de apresentar etapas corretivas e 

auxiliares de desinfecção, correção do pH e fluoretação (AHMAD, 2016; SHARMA e 

RATHER, 2015).  

De acordo com Ribeiro (2007), se necessário o sistema de gerenciamento da estação 

com ciclo completo pode adotar ainda outras técnicas avançadas de tratamento, como as 

etapas de pré-desinfecção com ozônio e adsorção com carvão ativado em pó (CAP), para 

remoção de odor e sabor. Desta forma, garantindo a qualidade do fluido a ser disponibilizado 

para consumo. 

 

2.2.1.1 Coagulação 

  

Etapa caracterizada pela desestabilização das partículas coloidais e suspensas 

existentes na água bruta pelo uso de agentes coagulantes, que são responsáveis por propiciar a 

formação dos flocos na etapa de floculação (HELLER e PÁDUA, 2006; FERREIRA FILHO, 

2017).  

Entre os fatores que são capazes de influenciar na eficiência da coagulação, destacam-

se a dosagem de coagulante, dispersão do coagulante na fase liquida, pH do meio, 

alcalinidade, turbidez, temperatura, força iônica e as características de funcionamento da 

estação de tratamento de água (HELLER e PÁDUA, 2006; RIBEIRO, 2007; FERREIRA 

FILHO, 2017). No Quadro 2.1 apresentam-se os principais coagulantes e agentes floculantes 

utilizados nas ETA’s com ciclo completo de operação. 
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Quadro 2.1 – Principais coagulantes e agentes floculantes utilizados no tratamento de água 

Coagulante ou Floculantes Função 

Al2 (SO4)2 – Sulfato de alumínio 

PAC – Policloreto de alumínio 

FeCl2 – Cloreto férrico 

FeSO4 – Sulfato ferroso 

Cátions polivalentes (Al 
+3

, Fe 
+3

, Fe
+2

, etc.) 

neutralizam as cargas elétricas das partículas 

suspensas e os hidróxidos metálicos ao adsorverem 

os particulados, geram uma floculação parcial.  

Ca(OH)2 – Hidróxido de cálcio 

Usualmente é manipulado como agente controlador 

do pH. Porém, os íons cálcio atuam também como 

um intermediário de neutralização das cargas 

elétricas superficiais. 

Polímeros aniônicos e não aniônicos 

Geração de ‘‘pontes’’ entre as partículas já 

coaguladas e a cadeia do polímero. Caracterizado 

por gerar flocos de maior diâmetro. 

Polímeros catiônicos 

Neutralização das cargas elétricas superficiais que 

envolvem os sólidos suspensos e incremento do 

tamanho dos flocos formados (via formação de 

pontes). 

Policátions 

São polieletrólitos catiônicos de baixo peso 

molecular, que possuem como função a 

neutralização das cargas elétricas, permitindo a 

formação dos primeiros flocos e microflocos. 

Fonte: KURITA (2010) 

 

Logo após a aplicação do coagulante, inicia-se a formação dos flocos residuais nos 

tanques de floculação. No entanto, inicialmente, a aglutinação do material particulado já 

ocorre nos canais que conduzem a água em tratamento até os floculadores, porém em menor 

intensidade de aglomeração. 

  

2.2.1.2 Floculação  

  

A etapa de floculação é caracterizada pela realização de uma operação unitária de 

clarificação, colocando em contato as partículas sólidas existentes na água em tratamento com 

um grau de agitação relativamente lento. Assim, a etapa de floculação permite que o floco 

alcance o tamanho ideal para se sedimentar nos decantadores (RAKASH et al., 2014; 

LIBÂNIO, 2010). 

Segundo Pelissari (2006), a velocidade de floculação com grau de agitação lento, que 

tem como objetivo aumentar a zona de contato entre as massas sólidas, sem ocasionar a 

quebra dos flocos formados. Normalmente, opta-se por floculadores mecânicos e hidráulicos 

para promover a agitação do fluido.  
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Após a formação dos flocos, a água floculada é conduzida até os decantadores, onde se 

inicia uma nova etapa de clarificação, responsável por sedimentar as partículas sólidas 

existentes na água em fase de tratamento.  

 

2.2.1.3 Decantação  

  

A etapa de decantação é um processo simples e de baixo custo com o  objetivo de 

sedimentar os flocos residuais pela ação da gravidade. Esses sedimentos podem ser 

armazenados ao fundo dos decantadores por meses, dependendo da logística de 

funcionamento da estação e do tipo de decantador utilizado (JAHANSHAHI e 

TAGHIZADEH, 2018; FONTANA, 2004). Normalmente, esse resíduo, denominado como 

lodo, é composto por partículas orgânicas e inorgânicas e sua remoção é realizada de forma 

mecânica, hidráulica ou manual (RIBEIRO, 2007). 

Os principais fatores que limitam a eficiência da etapa de decantação são: a 

desigualdade na distribuição do fluxo de entrada e de coleta de água decantada; direção das 

correntes de ventos, que favorecem o arraste dos flocos; e a qualidade da água floculada que 

chega até o sistema de decantação (LIBÂNIO, 2010; FERREIRA FILHO, 2017; HIDAYAH e 

HENDRIYANTO, 2014.).  

Outrossim, existem estações que optam pela flotação, que é um método caracterizado 

por conduzir as partículas sólidas até a superfície do flotador, no qual é necessário a 

introdução de bolhas de ar na água para permitir a remoção do resíduo no sistema. O uso do 

sistema de flotação requer o consumo de energia elétrica, aumentando o custo do tratamento 

final da água bruta. Entre as principais técnicas de flotação, têm-se a flotação por ar disperso 

ou por ar induzido, ação eletrolítica, ar dissolvido a vácuo e por ar dissolvido por 

pressurização (REALI, 1999; FERREIRA FILHO, 2017; KYZAS e MATIA, 2018). 

 

2.2.1.4 Filtração  

  

A filtração é responsável por realizar a remoção de cor, turbidez e de bactérias da água 

em tratamento, além de reter micropartículas suspensas que não sedimentaram nos 

decantadores. Em uma operação bem conduzida, a eficiência na remoção de bactérias atinge 

um patamar de aproximadamente 90% nos filtros (OMS, 2004; DI BERNARDO e PAZ, 

2013).  
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A eficiência do processo de filtração está associada à efetividade do sistema de 

coagulação, floculação, decantação ou flotação (VIANNA, 2002). Em relação ao material 

utilizado nos filtros, a areia quartzosa é o insumo mais comum, devido à resistência à abrasão 

e à baixa taxa de perdas durante a higienização da estrutura (RICHTER, 2009). 

De acordo com Richter e Azevedo Netto (2007), as características qualitativas do 

afluente determinam o tipo de filtração a ser utilizada. Em referência à taxa de filtração, a 

NBR 12216:1992 apresenta parâmetros para definir se o modelo de filtração deve ser lento, 

rápido com camada simples ou camada dupla, conforme se apresenta na Tabela 2.1. 

  

Tabela 2.1 – Parâmetros recomendados para taxa de filtração 

Tipo de filtro Taxa de filtração máxima 

Lento 

Rápido – Meio Filtrante: Camada Simples 

Rápido – Meio Filtrante: Camada Dupla 

6 m³/m²d 

180 m³/m²d 

360 m³/m²d 

Fonte: NBR 12216:1992 

   

A filtração lenta é diferenciada por não requerer a aplicação de produtos químicos e 

tecnologias avançadas para promover a retenção de partículas. Seu uso é indicado para o 

tratamento de águas mais limpas, com menor quantidade de matéria em suspensão. Neste tipo 

de filtração, a quantidade de lodo existente é menor, quando comparado com o lodo gerado 

em filtros de estações com ciclo completo de operação, que geralmente tratam um fluido de 

menor qualidade. 

Em relação ao volume de lodo gerado, os resíduos de filtros constituem um valor 

mássico inferior ao presenciado nos decantadores e com uma baixa concentração de sólidos 

(DI BERNARDO et al., 1999). 

 

2.2.1.5 Desinfecção  

  

A etapa de desinfecção é responsável pela inativação ou eliminação dos elementos 

patogênicos existentes na água em tratamento, prevenindo assim qualquer problema a saúde 

do consumidor (FERREIRA FILHO, 2017).  

A desinfecção pode ser realizada por agentes químicos ou físicos. O mais comum em 

estações com ciclo completo de operação é a desinfecção por cloração, que é utilizada em 

vários países devido ao seu baixo custo e alto desempenho (SHARMA e RATHER, 2015). 
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Além disso, a etapa de desinfecção pode ser empregada durante o processo de tratamento da 

água com a função de remoção de ferro, manganês e cor, e controle de sabor e odor da água 

(LIBÂNIO, 2010).  

 

2.2.1.6 Fluoretação 

  

Em território brasileiro, a etapa de fluoretação está regulamentada pela Lei Federal n°. 

6050:1974, que sanciona a obrigatoriedade do sistema no tratamento de água, tendo como 

meta o controle e a redução da taxa de incidência de cáries dentárias em população com até 

doze anos (DI BERNARDO e CENTURONE FILHO, 2002; BRASIL, 1974). Assim como na 

desinfecção, nesta etapa de tratamento não há geração de resíduos sólidos. 

Os principais produtos químicos aplicados nesta etapa são Fluossilicato de Sódio 

(Na2SiF6), Fluoreto de Sódio (NaF) e Ácido Fluossilícico (H2SiF6) (LIBÂNIO, 2010). Na 

Tabela 2.2 apresentam-se as principais particularidades dos produtos utilizados. 

 

Tabela 2.2 – Características dos principais compostos de Flúor 

Característica Ácido fluossilícico Fluoreto de sódio Fluossilicato de sódio 

Forma Líquida Sólida Sólida 

Pureza (%) 20-30 97-99 98-99 

Solubilidade a 25°. C Infinita 4 0,762 

Percentagem de 

Fluoreto disponível 

(%) a 100% de pureza 

79,2 45,3 45,3 

Densidade *** 2,79 2,68 

Fonte: AWWA (1995) 

 

Outra etapa complementar realizada, principalmente em estações que fazem o uso do 

sulfato de alumínio e do sulfato de ferro como coagulante, é o processo de correção da acidez 

da água tratada.  

  

2.2.1.7 Correção da acidez  

  

Em alguns casos a água tratada apresenta características inapropriadas para o 

consumo, como a elevada taxa de corrosividade. Assim, é necessário realizar a correção do 

pH com a aplicação de cal hidratada, carbonato de sódio ou de hidróxido de sódio (RICHTER 
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e AZEVEDO NETO, 2007). De acordo com a Portaria de Consolidação n°. 5, de 28 de 

setembro de 2017, Anexo XX, do Ministério da Saúde, o pH da água para consumo deve ficar 

dentro de um limite de 6,0 a 9,5 (BRASIL, 2017). 

Como descrito anteriormente, após a finalização das etapas de decantação e de 

filtração, tem-se a formação de subprodutos, entre esses, o lodo. Dessa forma é de suma 

importância conhecer as características desse resíduo. 

 

2.3  SUBPRODUTO DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA BRUTA 

  

De acordo com Richter (2001) e Ahamd et al. (2016), os resíduos de ETA são gerados 

e armazenados nos decantadores e nos filtros, carecendo de remoção para que se possa dar 

continuidade à conversão da água bruta em potável. Geralmente, o volume de lodo gerado 

varia entre 0,2% e 2% do volume total de água tratada pela ETA, sendo que os decantadores 

são responsáveis por gerarem até 95% do valor total de resíduo (LIBÂNIO, 2010; RICHTER, 

2001). 

Nos decantadores convencionais, sem instrumentos mecanizados de remoção de lodo, 

é comum que o intervalo de limpeza seja superior ao prazo de 30 dias. Gerando, assim, um 

resíduo mais concentrado, com teor de sólidos na faixa de 4% a 13%. Por outro lado, a 

concentração de sólidos fica entre 0,1% e 1% nas estações com equipamentos de extração de 

lodo que realizam descargas diárias no sistema de decantadores (DI BERNARDO e 

CENTURONE, 2002; GRANDIN, 1992).  

A origem do lodo nos filtros é o resultado do processo de lavagem do sistema, que 

ocorre em intervalos de 12 a 48 horas, variando de acordo com a qualidade da água bruta e do 

tipo de coagulante utilizado para a coagulação (DI BERNARDO e CENTURONE, 2002). No 

que se refere à lavagem dos filtros, a técnica de lavagem utilizada pelo operador da estação é 

responsável por influenciar na geração final de lodo. ETA’s que optam pela manutenção 

apenas com jatos de água apresentam uma maior quantidade volumétrica de resíduos, 

enquanto sistemas que possuem lavagem auxiliar com ar apresentam menores valores (DI 

BERNARDO et al., 1999).  

Na Figura 2.2 apresenta-se o local de geração e armazenamento primário do resíduo, 

que posteriormente deverá ser conduzido a uma área responsável por realizar o tratamento do 

lodo. 
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Figura 2.2 – Traçado de uma estação de tratamento de água 

 

Fonte: Adaptado de Cordeiro (1999) 

  

Além da existência de substâncias orgânicas, o lodo resultante do tratamento da água 

bruta contém metais provenientes dos coagulantes utilizados (sais de alumínio e sais de ferro), 

cal, carvão ativado em pó, soda cáustica, entre outros aditivos (USEPA, 2011; AHMAD, 

2017). Libânio (2010) explica que os resíduos gerados pelos processos de adsorção em carvão 

ativado, troca iônica e filtração por membranas, não apresentam quantidades expressivas, 

visto que grande parte das ETA’s optam pelo tratamento convencional, tendo como maior 

gerador os resíduos existentes nos decantadores. 

  

2.4 CARACTERÍSTICAS DO LODO GERADO EM ETA 

  

As características físico-químicas e biológicas do lodo dependem da qualidade da água 

bruta, geologia da região, do coagulante utilizado na etapa de coagulação e da hidrologia da 

bacia do rio (SANDOVAL et al., 2008; UWIMANA et al., 2010; AHMAD et al., 2017). De 

acordo com Di Bernardo e Dantas (2005), é necessário ainda conhecer as características da 

floculação, decantação e filtração, desempenho do oxidante e do método de limpeza utilizado 

para higienizar os decantadores e filtros, que podem interferir nas características do lodo. 

Quando se referem ao processo de caracterização do resíduo de ETA, para se obter 

informações sobre suas características, Andreoli et al. (2001) dividem a caracterização do 

lodo conforme o seu grau de importância, destinação e disposição. Assim, pode-se dividir as 

propriedades em: 
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 Geotécnicas: caracterização com o objetivo de evidenciar as possíveis formas de 

remoção da água do lodo e suas utilidades. Destacam-se os seguintes critérios de 

análise: tamanho e distribuição da partícula sólida, limite de plasticidade, resistência 

específica, taxa de sedimentação e resposta ao aquecimento e resfriamento da 

partícula; 

  Ambientais: os principais fatores analisados estão relacionados ao pH, Demanda 

Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

biodegradabilidade, toxicidade, presença de compostos orgânicos, alcalinidade, 

turbidez, concentração de metais pesados, entre outros. 

Com relação aos aspectos ambientais, Pereira (2011) caracterizou o resíduo depositado 

nas lagoas da ETA de Gramame, Paraíba, por um período de seis meses. Nas Tabelas 2.3 e 

2.4 exibem-se os resultados sobre as análises do resíduo. 

 

Tabela 2.3 – Características físico-químicas da lagoa 1 

Parâmetros 
1

a
 coleta 

2009 

2
 a
 coleta 

2009 

3
 a
 Coleta 

2009 

4
 a
 Coleta 

2010 

5
 a
 Coleta 

2010 

6
 a 

Coleta 

2010 

pH 5,4 5,9 5,3 6,3 6,4 5,8 

Umidade % 93,6 92,8 96,3 91,1 94,4 93,7 

DQO 

(mg L
-1

) 
272,1 289,4 284,7 253,0 289,0 387,6 

DBO5 

(mg L
-1

) 
67,8 74,5 49,1 67,4 64,3 88,1 

Sólidos totais 

(mg L
-1

) 
61.522,2 71.410,5 37.510,2 88.458,3 55.537,1 62.570,9 

Sólidos fixos 

(mg L
-1

) 
42.369,4 64.016,6 37.114,3 50.32 54.717,4 46.588,1 

Sólidos 

Voláteis 

(mg L
-1

) 

19.152,8 7.393,8 395,8 38.130,3 819,6 15.982,8 

Al  

(mg kg
-1

) 
72.320,00 95.123,6 74.933,3 83.700,00 71.600,00 69.500,00 

Fe  

(mg kg
-1

) 
*** *** 245,4 35.700,00 *** *** 

*** Análise não realizada por motivos técnicos  

Fonte: Adaptado de Pereira (2011) 
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Tabela 2.4 – Características físico-químicas da lagoa 2 

Parâmetros 
1

a
 coleta 

2009 

2
 a
 coleta 

2009 

3
 a
 Coleta 

2009 

4
 a
 Coleta 

2010 

5
 a
 Coleta 

2010 

6
 a 

Coleta 

2010 

pH 5,6 5,7 5,0 6,3 6,5 5,9 

Umidade (%) 94,0 94,1 91,7 95,5 93,1 95,6 

DQO  

(mg L
-1

) 
249,7 264,1 343,0 213,0 304,0 296,4 

DBO5  

(mg L
-1

) 
52,8 65,8 63,9 49,8 72,9 68,3 

Sólidos totais  

(mg L
-1

) 
58.411,6 58.581,9 84.403,8 44.131,4 68.531,2 43.950,8 

Sólidos fixos 

 (mg L
-1

) 
43.944,2 37.664,3 36.275,7 27.334,3 67.216,0 31.441,7 

Sólidos 

Voláteis (mg 

L
-1

) 

14.467,4 20.917,5 48,128,1 16.797,0 1.315,1 12.509,1 

Al 

 (mg kg
-1

) 
90.236,50 97.856,20 78.666,60 74.800 79.600 81.600 

Fe  

(mg kg
-1

) 
*** *** 294,6 30.300 *** *** 

*** Análise não realizada por motivos técnicos  

Fonte: Adaptado de Pereira (2011) 

 

A partir dos resultados obtidos, Pereira (2011) concluiu que o resíduo gerado na ETA 

de Gramame apresenta uma quantidade elevada de alumínio e ferro, oferecendo risco ao 

ambiente quando sua disposição ocorre sobre os corpos hídricos. Entre esses riscos, destacam-

se alterações no cérebro, músculo e no sistema respiratório dos peixes. Casos semelhantes 

podem ser observados nos estudos desenvolvidos por Ribeiro (2007), Chen et al. (2010), Lin 

et al. (2006) e Yague et al. (2005), que verificaram que o lodo de ETA oferece risco ao 

ambiente de disposição. 

A Water Works Association Research Foundation (WWARS) (1999) também 

apresenta um conjunto de parâmetros a serem analisados para a caracterização do lodo, que 

tem por finalidade propiciar a incorporação do resíduo na produção de cerâmica, cimento, 

peças decorativas, entre outras. Esses parâmetros estão presentes no Quadro 2.2. 
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Quadro 2.2 – Parâmetros de caracterização de lodo de ETA 

Parâmetros físicos Parâmetros químicos 

Concentração de sólidos Nitrogênio total 

Cor Fósforo total 

Textura Potássio 

Teor de umidade Nitrogênio amoniacal 

Granulometria Nitrato/Nitrito 

Limite de liquidez Cálcio 

Limite de plasticidade Carbonato de cálcio 

Massa específica Metais 

Peso específico Radionuclídeos 

Retração Matéria orgânica 

Ruptura por cisalhamento Coliformes totais 

Perda ao fogo pH 

Fonte: WWARS (1999) 

 

Com relação às características do lodo gerado no estado do Paraná, Gervasoni (2014) 

desenvolveu uma pesquisa em 44 estações do estado, que foram escolhidas de acordo com os 

seguintes critérios: região geológica, bacia hidrográfica e tipo de solo. O autor concluiu que o 

lodo de algumas ETA’s é formado por altas concentrações de ferro e alumínio, como aqueles 

gerados nos sistemas de obtenção de água potável das cidades de Maringá, Cornélio Procópio, 

Rolândia, Guarapuava, Curitiba, Ponta Grossa, inviabilizando a aplicação do lodo em solo.  

O excesso de ferro no solo pode causar a redução no crescimento e na produtividade 

das plantas, induzindo o aumento na deficiência de alguns minerais essenciais para a 

sobrevivência da vegetação, tais como fósforo, cálcio, potássio, magnésio e zinco 

(AUDEBERT e FOFANA, 2009; JUCOSKI et al., 2016). 

Além do mais, 64% das ETA’s analisadas apresentaram lodo com teor de sólidos 

totais abaixo de 5%, sendo necessário a instalação de um sistema de adensamento para 

aumentar o teor de sólidos, oportunizando assim o encaminhamento do resíduo para 

disposição final em aterros sanitários industriais ou para a incorporação em indústrias de 

olaria e de cimento (GERVASONI, 2014). 
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2.5 LEGISLAÇÕES  

  

De acordo com a Lei Federal n° 12305:2010 da PNRS, os resíduos sólidos são 

definidos como: 

 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica 

ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (PNRS, 

2010). 

 

De acordo com a NBR 10004:2004, o lodo gerado em ETA é considerado um resíduo 

sólido, não sendo viável que ocorra o lançamento desse resíduo na rede pública de esgoto ou 

em corpos de água. Além disso, a norma é responsável por classificar os resíduos quanto ao 

seu nível de periculosidade. 

O resíduo classificado como perigoso, classe I, apresenta características de 

corrosividade, patogenicidade, reatividade, toxicidade e de inflamabilidade. Normalmente, 

sua geração é decorrente das atividades realizadas nos ambientes industriais e fontes 

específicas, os quais se destacam: indústrias de agrotóxicos, óleos lubrificantes, pilhas, 

baterias, lâmpadas fluorescentes, entre outras. 

Os resíduos classe II são subdivididos em dois parâmetros de classificação, 

abrangendo uma categorização de forma específica e segundo seu potencial de poluição ao 

ambiente, sendo elas: 

• Classe II-A ou não inertes: resíduos que não se enquadram na Classe I ou 

Classe II-B. Caracterizados por apresentarem uma capacidade de biodegradabilidade, 

combustibilidade e alto nível de solubilidade na presença de água, como por exemplo: fibras 

de vidro, restos de madeira, materiais têxteis, limalha de ferro e etc. 

• Classe II-B: não apresentam nenhum parâmetro de solubilidade, ou seja, não 

sofrem reação química perante o contato estático e dinâmico com a água destilada ou 

deionizada, como exemplo, citam-se os entulhos da construção civil e sucata de ferro e aço.  

Ribeiro (2007), Silveira (2012), Delgado (2016), Guerra e Angelis (2005) realizaram o 

ensaio de lixiviação e solubilização para classificar o lodo de ETA de acordo com a NBR 

10004:2004. Os autores concluíram que o resíduo deve ser classificado como Classe II-A, 

pois, apresenta parâmetros acima do permitido pelo anexo F (limite máximo no extrato obtido 

no ensaio de lixiviação) e G (padrões para o ensaio de solubilização) da NBR 10004:2004. 
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Ressalta-se, ainda, que a maioria das estações de tratamento de água brasileiras foram 

implantadas antes das políticas públicas referentes aos recursos hídricos. Portanto, 

geralmente, as ETA’s não apresentavam sistema de destinação e disposição final do lodo 

gerado, sendo estes lançados diretamente nos corpos hídricos.  

Atualmente, as ETA’s devem seguir os parâmetros estabelecidos pela Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº. 9433:1997), que regulamenta o uso dos recursos 

hídricos; da Resolução do CONAMA n°. 237:1997, que exige o licenciamento ambiental das 

atividades potencialmente poluidoras; da Política Nacional de Crimes Ambientais (Lei nº. 

9605:1998), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao ambiente; e da Resolução CONAMA n°. 357:2005, que estabelece 

padrões de qualidade para os corpos hídricos. 

Não há uma normativa federal específica para o tratamento ou disposição do lodo 

gerado em  ETA’s. Com relação às normativas estaduais, no estado do Paraná tem-se a 

Resolução SEMA nº. 021:2009, que estabelece condições e padrões ambientais e dá outras 

providências, para empreendimentos de saneamento. 

Para as estações de tratamento de água, tal resolução determina que os 

empreendimentos com capacidade de tratamento superior a 30 L s
-1

 são obrigados a 

implementar um sistema de gerenciamento capaz de tratar e dispor os resíduos da estação, 

sem gerar danos ao ambiente. Além disso, também é obrigatório a apresentação de um 

relatório de monitoramento anual para ETA’s com vazão de tratamento superior a 30 L s
-1

, e a 

cada dois anos para aquelas com vazão de até 30 L s
-1

. No mais, a normativa estipula prazos 

para essa implantação, conforme se apresenta na Tabela 2.5.   

 

Tabela 2.5 – Prazos para implantação do sistema de tratamento de lodo 

Vazão de tratamento Período de adequação 

Vazão igual ou superior a 2.500 L s
-1

 5 anos após a publicação da resolução 

Vazão superior a 500 L s
-1 

e inferior a 2.500 L s
-1

 7 anos após a publicação da resolução 

Vazão superior a L s
-1 

e inferior a 500 L s
-1

 10 anos após a publicação da resolução 

Fonte: Adaptado de SEMA n°021:2009 

 

Mesmo com a aprovação da legislação no ano de 2009, ainda é comum verificar o 

lançamento de lodo no estado do Paraná, por parte das concessionárias de abastecimento, nos 

córregos e ribeirões das cidades. De acordo com Gervasoni (2014), a previsão inicial era que 
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até o ano de 2019 todas as estações do estado já tivessem um sistema de gestão e 

gerenciamento capaz de tratar e dispor seus resíduos, sem gerar danos ao ambiente. 

 

2.6 IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA IRREGULAR DISPOSIÇÃO DO 

LODO 

 

De acordo com a NBR 10004:2004, o lodo gerado nas estações de tratamento de água 

deve ser tratado como um resíduo sólido e deveria ter sua disposição final em aterros. Para 

que ocorra essa disposição é necessário que a ETA disponha de instrumentos que reduzam a 

umidade do material gerado (AHMAD et al., 2017). 

Como exemplo cita-se a estação de tratamento de Belo Horizonte, Minas Gerais, que 

desenvolveu um sistema de tratamento baseado na utilização de leitos de secagem, conforme 

indicado na Figura 2.3, objetivando a disposição final do resíduo em aterros do próprio 

município (RIBEIRO, 2007). 

 

Figura 2.3 – Sistema de tratamento sobre o lodo 

 
Fonte: Adaptado da COPASA – MG 

 

Entretanto, Hoppen et al. (2006) afirmam que a existência de alguns compostos 

químicos no lodo, tais como íons metálicos, gera algumas preocupações ao gerenciamento do 

aterro, necessitando de um maior monitoramento das águas subterrâneas da região e das águas 

de lixiviação. 
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Com relação aos principais impactos ambientais e sociais causados pela disposição de 

lodo sobre os corpos hídricos, têm-se o aumento na concentração de substâncias tóxicas, 

ascensão da taxa de assoreamento (formação de bancos de lodo), diminuição da luminosidade 

do meio, aumento nos gastos com a despoluição de áreas contaminadas e acréscimos na tarifa 

de cobrança pelo uso da água (DI BERNARDO et al., 2011; AHMAD et al., 2017).  

Ribeiro (2007) procurou demonstrar os impactos visuais da disposição de lodo no 

córrego da cidade de Itabirito, Minas Gerais, concluindo que o lançamento sobre o córrego da 

cidade ocasiona um impacto visual em aproximadamente 8 km. Após essa distância, o corpo 

hídrico passa a ter uma menor turbidez e cor aparente, quando comparado com o ponto de 

lançamento. Ainda, o referido autor constatou modificações no ciclo de vida das espécies 

aquáticas e aumento na taxa de assoreamento do corpo receptor. 

De acordo com Achon et al. (2005), a concentração de matéria orgânica existente no 

lodo, expressa na forma de DBO e DQO, pode contribuir para o aumento da taxa de consumo 

de oxigênio dissolvido no corpo hídrico, que tem como efeito a mortandade de peixes e em 

alguns casos pode afetar a camada bentônica em rios ou lagos com baixa velocidade de 

escoamento. 

Em relação às características biológicas do lodo, Silva (2015) explica que é necessário 

monitorar a presença do patógeno Cryptosporidium e do protozoário Giardia Lamblia. Esses 

elementos nos seres humanos são capazes de causar disfunção gastrointestinal, diarreia 

crônica, fraqueza, cólicas intestinais, entre outros sintomas. 

 

2.7 TRATAMENTO DO LODO 

   

Buscando reduzir os impactos ambientais ocasionado pelo lançamento de resíduos de 

ETA’s sobre as águas superficiais, o lodo deve ser tratado e disposto adequadamente. Essa 

disposição pode ocorrer no estado líquido ou na forma desidratada do resíduo. Quando 

exercida na condição líquida, é primordial a implantação de sistemas apropriados para a 

realização da equalização do lodo (RIBEIRO, 2007). 

Andreoli al. (2014) reconhecem que a disposição dos resíduos de ETA ainda passa por 

um processo de regulamentação. Em consequência, é comum verificar a ausência de diretrizes 

que estabeleçam limites e parâmetros na quantidade e qualidade de lodo a ser aproveitado ou 

disposto. Na Tabela 2.6, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE), apresentam-se algumas formas de descarte, bem como as percentagens de 

aproveitamento do lodo de ETA’s em diversas regiões do País. 

 

Tabela 2.6 – Disposição do lodo de ETA nas regiões brasileiras 

Disposição final Norte Nordeste Centro – Oeste Sudeste Sul 

Rios 54,8% 43,0% 78,5% 74,7% 75,5% 

Solo 16,7% 48,6% 11,7% 13,4% 17,3% 

Aproveitamento 3,6% 4,5% 1,1% 2,5% 1,4% 

Outros 22,4% 0,3% 2,6% 6,5% 3,6% 

Aterro sanitário 2,4% 2,6% 5,9% 2,5% 2,2% 

Incineração 0.05% 0% 0,2% 0% 0,05% 

Mar 0% 1,0% 0% 0,45% 0% 

Fonte: Adaptado do IBGE (2010) 

 

Para que ocorra a disposição e destinação final do lodo é necessário o 

desenvolvimento de tratamentos naturais ou mecanizados, que objetivam reduzir a umidade 

do resíduo que normalmente é superior a 95%. A primeira etapa de tratamento é denominada 

de espessamento, que visa à redução do volume de água no material, mediante à aplicação de 

produtos químicos, como polímeros. Entre as técnicas mais comuns de adensamento, pode-se 

citar o adensamento por gravidade e por flotação. 

De acordo com Souza (2009), cada técnica desenvolvida apresenta vantagens e 

desvantagens em relação aos aspectos ambientais, econômicos e sociais. Assim, é de suma 

importância avaliar o melhor método a ser utilizado em cada região. 

 

2.7.1 Desidratação natural do lodo 

   

Quando considerados os fatores sociais e econômicos, a desidratação natural do lodo 

depende da escolha de terrenos, necessitando de grandes áreas, o que dificulta a utilização 

deste sistema em cidades urbanizadas e densas. Entre os principais sistemas naturais de 

desaguamento estão os leitos de secagem e as lagoas (CORDEIRO, 1999; RICHTER, 2001). 

De acordo com Cordeiro (1999), os leitos de secagem (Figura 2.4) são dispositivos 

projetados em três camadas de desidratação: camada de suporte, meio filtrante e conjunto 

drenante. A camada de suporte é constituída por um suporte de areia, com profundidade 

recomendada entre 0,15 m e 0,25 m, com a finalidade manter a espessura do lodo uniforme 
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para facilitar sua remoção. Em contrapartida, a base filtrante é moldada por brita com uma 

superfície drenante integrada à canalização perfurada, com profundidade recomendada de 

aproximadamente 0,15 m e 0,30 m (CORDEIRO, 1999; FONTANA, 2004).  

 

Figura 2.4 – Corte vertical de um sistema de leito de secagem 

 
Fonte: CORDEIRO (1999) 

 

O uso do sistema de leitos de secagem é recomendado para estações responsáveis por 

abastecerem uma população de aproximadamente 20 mil habitantes, sendo que a temperatura, 

umidade do ar, ventilação e viscosidade do lodo não devem promover significativos efeitos 

sobre a eficiência do sistema de secagem (GONÇALVES et al., 2001; RIBEIRO, 2007).  

Outro sistema natural são as lagoas (Figura 2.5), apresentando maior aceitação nas 

regiões em que a taxa de evaporação é superior ao de precipitação pluviométrica (PEREIRA, 

2011). Neste sistema, a remoção da água do resíduo ocorre em três fases: evaporação, retirada 

de água sobrenadante e transpiração (DI BERNARDO e DANTAS, 2005). 
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Figura 2.5 – Lagoa de lodo 

 
Fonte: Adaptado de Achon e Cordeiro (2003) 

 

O projeto de elaboração de uma lagoa deve considerar a inclusão do revestimento de 

sua base e dos taludes com argamassa, argila, manta plástica e pintura asfáltica, objetivando-

se assim a redução dos riscos com erosão e contaminação do lençol freático (DI BERNARDO 

e DANTAS, 2005; RIBEIRO, 2007). 

Em relação à profundidade das lagoas, Richter e Azevedo Neto (2007) explicam que a 

altura deve ficar entre 1,20 m a 1,80 m para evitar a formação de crostas na superfície das 

lagoas.  

Dentre as técnicas existentes no campo de desidratação do lodo de ETA, o tubo 

geotêxtil é a tecnologia mais recente entre os métodos naturais, sendo composto por um tecido 

de polipropileno de alta resistência, que garante a recuperação da água presente no resíduo 

(MIKI et al., 2006; LIBÂNIO, 2010). Além disso, os geotêxteis vêm sendo utilizados como 

soluções de problemas ambientais, devido à capacidade de filtração, drenagem, contenção e 

desaguamento (OLIVEIRA, 2010). 

As principais complicações verificadas com o uso do geotêxtil estão associadas às 

variações climáticas, que reduzem a eficiência do sistema em determinados períodos com 

elevadas taxas pluviométricas (BARROSO, 2007). Esse fator e suas consequências têm sido 

suficientes para a aprovação dos métodos mecânicos (JORDÃO e PESSÔA, 2005).  
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2.7.2 Desidratação mecânica do lodo 

  

A ausência de espaços disponíveis nas áreas urbanas e as condições climáticas 

dificultam o uso de lagoas e leitos de secagem. Como alternativa, sugere-se o uso dos 

sistemas mecânicos de desidratação (RICHTER, 2007). As principais tecnologias disponíveis 

são: prensa desaguadora, filtro prensa, prensa parafuso, filtro prensa de placas e decantação 

centrífuga. 

 

2.7.2.1 Prensa desaguadora 

  

Este sistema (Figura 2.6) se baseia na aplicação de uma pressão na massa de lodo, que 

induz a filtração e a retenção do material sólido (ASCE apud MENDES, 2001). Atualmente, 

este é o equipamento mais utilizado no desaguamento, conhecido também como sistema de 

filtro-prensa de correia e filtro por compressão (TUROVSKIY e MATHAI, 2006).  

 

Figura 2.6 – Prensa desaguadora  

  
Fonte: Catálogo Environquip (2010) 

 

A operação do filtro prensa envolve basicamente três estágios: drenagem por 

gravidade, zona de pressão (compressão) e zona de alta pressão, que objetivam melhorar a 

concentração de sólidos na torta de lodo (KUKENBERGER, 1996).  
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2.7.2.2 Prensa parafuso 

 

O sistema de prensa parafuso (Figura 2.7) também é conhecido como sistema de 

parafuso sem fim. De acordo com Turovskiy e Mathai (2006), há dois modelos de prensa 

parafuso, um com arranjo inclinado e outro com uma instalação de sentido horizontal. 

 

Figura 2.7 – Prensa parafuso – Arranjo inclinado  

  
Fonte: Adaptado de USEPA (2006) e HUBER TECHNOLOGY (2018) 

 

 Neste sistema, tem-se o aproveitamento de polímeros por meio de um anel de 

alimentação que se mistura com o lodo em processo de desaguamento, facilitando o 

encadeamento do atrito entre a interface lodo/tela. Desse modo, atinge-se uma produção de 20 

a 25% de sólidos na torta de lodo, que será descartada posteriormente em uma esteira ou em 

um recipiente da própria prensa (USEPA, 2006).  

As vantagens do uso da prensa parafuso estão relacionadas à capacidade de propiciar 

melhores condições de trabalho, otimizar os custos em comparação com outras tecnologias 

existentes e não promover a liberação de odores no espaço de implantação (USEPA, 2006). 

Segundo Miki et al. (2006), o equipamento ainda possui um sistema de lavagem com jatos de 

água a alta pressão, que facilita o uso da prensa.  
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2.7.2.3  Filtro prensa de placas  

  

A aceitação deste sistema (Figura 2.8) depende da viabilidade de utilização de 

polímeros orgânicos, sais férricos e cal como adensadores (SHAMMAS e WANG, 2006). 

Assim, sendo necessário alto investimento inicial para seu funcionamento, alto custo com 

mão de obra especializada e custos com a compra de insumos químicos (METCALF; EDDY, 

1991; JORDÃO e PESSÔA, 2009).  

 

Figura 2.8 – Filtro prensa entre placas  

  
Fonte: Adaptado de GRABE (2017) e LIBÂNIO (2010) 

 

Segundo Fontana (2004), o sistema de funcionamento do filtro prensa de placas é 

basicamente constituído por uma aplicação de pressão e pela filtração da água sobre a massa 

de lodo. Ainda de acordo com o autor, alguns equipamentos apresentam placas auxiliares de 

filtração, que objetivam aumentar o teor de sólidos na torta de lodo. 

O tempo de ciclo de operação é uma vantagem do filtro prensa de placas, não 

superando normalmente o período de 5 horas, além de fornecer uma torta com alta 

concentração de sólidos, normalmente acima de 40% (METCALF e EDDY, 1991, 

GONÇALVES et al., 2001). O uso da prensa de placas é comum em ETA’s da Inglaterra e 

dos Estados Unidos, substituindo as técnicas naturais de desidratação (GONÇALVES et al., 

2001). 
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2.7.2.4   Centrífugas de desidratação do lodo  

 

Existem três tipos de centrífugas: de discos, tambor não perfurado de eixo vertical e 

centrífuga decantada de eixo horizontal. Suas diferenças fundamentais estão relacionadas ao 

método de como os sólidos são coletados, conduzidos e descarregados (REALI, 1999). 

Quanto à usabilidade, a centrifugação de eixo horizontal (Figura 2.9) tem uma maior 

aceitação devido à alimentação contínua e maior capacidade de retenção de partículas, 

chegando a formar uma torta de lodo com concentração de sólidos acima dos 20% 

(ANDREOLI et al., 2001; CORNWELL et al., 1987).  

 

Figura 2.9 – Centrifuga de eixo horizontal 

 

Fonte: Adaptado de Economic and Social Commission for Western Asia (2003)  

 

2.8 DESTINAÇÃO FINAL DO LODO   

 

Atualmente, as áreas mais viáveis de aproveitamento de lodo em nível de pesquisa 

estão relacionadas às áreas de fabricação de blocos cerâmicos não estruturais, agregação em 

matriz de concreto, cobertura de aterro sanitário, plantação de cítricos, compostagem e cultivo 

de grama comercial (TEIXEIRA et al., 2006; HOPPEN et al., 2006; MOTTA, 2011; 

BOSCOV, 2008).  
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2.8.1 Fabricação de cerâmica e tijolos 

  

A incorporação de lodo durante o processo de fabricação de peças cerâmicas deve 

ocorrer de forma segura, seguindo as normativas federais e municipais, exibindo assim 

pequenas adaptações ao padrão produtivo (MEGDA et al., 2005; WOLFF et al., 2014). 

Neste contexto, Benlalla et al. (2016) discorrem acerca da incorporação do resíduo de 

ETA para a fabricação de massa argilosa com teor de 5 a 30% de lodo. O resultado não 

apresentou significativas implicações sobre a microestrutura do produto, concluindo-se que 

nas amostras testadas o lodo incorporado contribuiu para o aumento da resistência mecânica 

do bloco cerâmico.   

Pesquisando as modificações da microestrutura da cerâmica, Vieira e Monteiro (2009) 

realizaram a queima da cerâmica vermelha incorporada com lodo de filtro à 700°C. O estudo 

concluiu que a incorporação deste resíduo ocasionou a multiplicação de defeitos nas 

microestruturas cerâmicas. Isto ocorreu por conta da eliminação de matéria orgânica durante a 

etapa de queima. No entanto, é viável a utilização de lodo de filtro em pequenas dosagens 

para minimizar os efeitos sobre a qualidade final do produto. 

De acordo com Fontes et al. (2016), a utilização de lodo na incorporação de tijolos de 

argila com pequenas dosagens é responsável por evitar que, durante o processo de queima dos 

blocos cerâmicos, ocorra a redução da resistência mecânica e o aumento na absorção de água.  

Quanto à incorporação do lodo em peças de cerâmica artística, verifica-se que é 

necessário um tratamento prévio do resíduo, visto que o lodo in natura promove a ocorrência 

de defeitos no processo de fabricação das peças. No que se refere ao ensaio de lixiviação, 

identificou-se que as peças cerâmicas com lodo de decantador e de filtro são impróprias para a 

confecção de utensílios que fiquem em contato com alimentos ou bebidas. Sendo, portanto, 

mais adequado a incorporação do resíduo em peças decorativas como vasos e esculturas 

artísticas (POZZOBON et al., 2010). 

 

2.8.2 Recuperação e disposição em solo 

   

Tsutiya e Hirata (2001) afirmam que a aplicação de lodo em solo promove a 

substituição parcial da perlita (para aeração), calcário, areia, argila bentonítica, turfas, lascas 

de madeira e fertilizantes. Além disso, empresas americanas de saneamento vêm manuseando 

os resíduos de ETA’s em solo agrícola. Deve-se, no entanto, adotar alguns cuidados para se 
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evitar a contaminação do solo agrícola, como manter o pH do lodo em níveis que não 

promovam a contaminação da área, verificar as características do solo e procurar aplicar 

coagulante com baixo nível de impureza (TITSHALL e HUGHES, 2005). 

De acordo com Walsh et al. (2008), a aplicação em solo aponta algumas desvantagens, 

entre elas se destacam: custo com o transporte do resíduo e seu manuseio e alta potencialidade 

do lodo à base de alumínio em reduzir a quantidade de nutrientes disponíveis no solo.  

 

2.8.3 Incorporação do lodo em matriz de concreto de cimento Portland 

 

De acordo com Hoppen et al. (2006), a incorporação de lodo de ETA em matriz de 

concreto é promissora, visto que é possível minimizar a disposição dos resíduos em aterros e 

viabilizar sua destinação. Diante disso, foi possível observar em seus estudos que o teor de 

lodo adicionado ao concreto influencia na redução da resistência à compressão. Entretanto, 

valores abaixo de 7% podem ser incorporados sem influenciar nas características estruturais 

do produto. 

Um caso semelhante pode ser observado no estudo desenvolvido por Tafael et al. 

(2015), os autores incorporaram o lodo de ETA em concreto com porcentagem de 5% e 10%. 

Observou-se que a adição de 5% ao concreto não modificou de forma significativa a 

resistência axial do material e sua resistência à tração por compressão diametral. No entanto, a 

adição de 10% de lodo ao concreto levou à redução na resistência à compressão. 

De acordo com Perini et al. (2016), de um modo geral, o uso de cimento fabricado 

com incorporação de lodo pode ser utilizado para a fabricação de blocos de concreto, 

pavimentos, contrapisos, peças decorativas e calçadas. 

 

2.8.4 Cobertura de Aterro Sanitário 

 

O lodo gerado durante o tratamento da água bruta pode ser aproveitado para realizar o 

selamento das camadas de aterro sanitário. Prim (2011) explica que o uso de lodo em 

cobertura para aterro sanitário reduz a extração de matéria-prima de caráter não renovável e 

promove a redução na disposição final de resíduos de ETA. Ainda assim, é necessário 

ressaltar que cada estação gera um resíduo sólido com características diferentes, que podem 

inviabilizar que o lodo seja utilizado como camada de cobertura. 
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Como resultado, Prim (2011) concluiu que o lodo de ETA gerado na estação de Jurerê, 

Santa Catarina, não apresentou qualidade satisfatória para cobertura de aterro sanitário. Os 

principais fatores que contribuíram para essa conclusão estão associados à elevada 

concentração de sólidos voláteis, umidade e microrganismos patogênicos existentes no 

resíduo analisado. Contudo, a autora afirma que o tratamento de estabilização alcalina em 

estufa agrícola torna possível a utilização de lodo como cobertura de aterro sanitário. 

 

2.8.5 Incorporação do lodo desidratado na pavimentação  

 

Normalmente, o lodo de ETA apresenta características mineralógicas que viabilizam 

sua incorporação na confecção de sub-base na área da pavimentação (COSTA, 2011). Diante 

disso, Coelho et al. (2015) avaliaram a dosagem de lodo em porcentagem de 10% para a 

confecção de sub-base para pavimento no estado de Minas Gerais, Brasil. Devido às 

características do solo local, não foram obtidos resultados satisfatórios. Entretanto, não se 

verificou irregularidades na incorporação do resíduo para a fabricação de subleito. 

Martinez (2014) e Delgado (2016) explicam que o resíduo de ETA pode ser aplicado 

na confecção de agregados miúdos para pavimento. Como resultado, obteve-se que os 

resíduos não agregaram malefícios ambientais ou econômicos, proporcionando melhorias nas 

propriedades mecânicas do pavimento. 

Em pavimentos de cimento Portland o uso de lodo se mostrou viável com uma taxa de 

incorporação em 5%, enquanto a aplicação em proporção de 10% comprometeu a usabilidade 

em calçadas, pavimentos e em contrapisos. Por esse motivo, descartou-se o uso em teores 

acima dos 10% (HOPPEN et al., 2006). 

Para garantir a usabilidade do lodo, o processo de tratamento do resíduo é 

fundamental, visto que o material com baixa umidade se mostra um composto rugoso e com 

porosidade (COELHO et al., 2015). No que tange à linha de sustentabilidade, a incorporação 

reduz a necessidade de extração de recursos naturais e cria um sistema de gestão e 

gerenciamento sobre a incorporação de resíduos. 
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2.9 QUANTIFICAÇÃO DO LODO GERADO EM ETA 

  

Nas ETA’s com ciclo completo de operação, verifica-se principalmente a geração de 

dois tipos de resíduos sólidos, resíduos de decantadores e de lavagem dos filtros, em que cada 

etapa do sistema apresenta vazões e concentrações de sólidos diferenciados. Assim, a 

produção de lodo deve ser calculada observando a vazão de entrada de água bruta na estação 

(FERREIRA FILHO e ALÉM SOBRINHO, 1998). 

De acordo com Di Bernardo et al. (2011), para se obter uma estimativa quantitativa é 

necessário efetuar um estudo minucioso sobre a qualidade e a quantidade de água bruta que 

chega até a ETA, a dosagem de coagulante aplicado na etapa de coagulação, a qualidade da 

água decantada e filtrada, e o método utilizado para promover a higienização dos 

decantadores e filtros. 

A quantidade de lodo pode ser determinada por meio de três métodos, sendo eles: 

método de cálculo empírico, análise de balanço de massa e medição em campo (FONTANA, 

2004). 

 

2.9.1 Método de cálculo por equações empíricas 

 

O sistema de equações empíricas é formado por um conjunto de parâmetros a serem 

analisadas em uma estação de tratamento de água, destacando-se: vazão de entrada da água 

bruta, características do fluido in natura e o tipo de coagulante aplicado no processo de 

coagulação. 

Katayama (2012) concluiu em sua pesquisa que o uso de equações empíricas forneceu 

dados superestimados em relação ao valor real de lodo gerado no sistema de tratamento de 

água. O principal fator que contribuiu para esse resultado foi a quantidade de análises 

realizada na água bruta que chega até a estação, visto que a limitação de amostras dificulta 

determinar a qualidade da água. Por este motivo, quando se aplica o método de fórmulas 

empíricas é necessário a criação de um banco de dados de análises, como realizado no 

presente estudo, com o objetivo de se conhecer os fatores que promovem alterações no corpo 

hídrico. Desse modo, é possível obter uma quantificação mais precisa pelo método empírico. 
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2.9.2 Método de balanço de massa 

 

O método de balanço de massa é indicado para estimar a geração de lodo e avaliar o 

potencial de um poluente que é disposto em corpos d’água. Segundo Fontana (2004), essa 

estimativa pode ser realizada considerando a vazão de entrada de água bruta no sistema de 

tratamento, concentração de sólidos totais e a dosagem de produtos químicos adicionados para 

promover a coagulação. Na Figura 2.10 apresenta-se o fluxograma desenvolvido por Cordeiro 

(1993) e adaptado por Fontana (2004) para estimar a quantidade de lodo existente no sistema 

de tratamento. 

 

Figura 2.10 – Fluxograma de estimativa de resíduos por balanço de massa 

 

Fonte: Cordeiro (1993) apud Fontana (2004) 

 

Em que o balanço de massa é expresso pela seguinte equação: 

  

𝑊 = 𝑄 ∙ 𝐶1 + 𝑄𝑆 ∙ 𝐷𝑆 + 𝑄𝑃 ∙ 𝐷𝑃 + 𝑄𝐶 ∙ 𝐷𝐶 = 𝑄𝐿 ∙ 𝐶𝐿 + 𝑄𝐿𝐹 ∙ 𝐶𝐿𝐹 + 𝑄𝐴𝑇 ∙ 𝐶𝐴𝑇   (Eq.1) 

 

Em que: W: quantidade de resíduo produzido (mg s
-1

); Q: vazão de água bruta (L s
-1

); C1: concentração de 

sólidos na água bruta (mg L
-1

); Qs: vazão de coagulante primário (L s
-1

); DS: dosagem de coagulante primário 

(mg L
-1

); QC: vazão de cal (L s
-1

); DC: dosagem de cal (mg L
-1

); QP: vazão de polímero (L s
-1

); DP: dosagem de 

polímero (mg L
-1

); QL: vazão de lodo (L s
-1

); CL: Concentração do lodo (mg L
-1

); QAT: vazão de água tratada (L 

s
-1

); CAT: concentração de sólidos na água tratada (mg L
-1

); QLF: vazão de lodo de água de lavagem de filtros (L 

s
-1

); CLF: concentração de sólidos na água de lavagem de filtros (mg L
-1

). 
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A aplicação desse tipo de quantificação é recomendada para ETA’s já existentes, no 

entanto, é necessário averiguar se o campo de pesquisa possui algum tipo de técnica sobre o 

tratamento do lodo, como um sistema de adensamento, que pode interferir nos valores 

quantitativos (KATAYAMA, 2012).  

 

2.9.3 Método de medição in loco  

 

Para se realizar a medição física de lodo existente nos decantadores, o sistema de 

sedimentação deve ficar inoperante por 12 horas, antes que qualquer medição seja realizada. 

Tal recomendação precisa ser seguida para que a camada sobre o lodo esteja bem clarificada, 

reduzindo assim a quantidade de flocos em suspensão (VALENCIA, 1992). 

Segundo Fontana (2004), a medição in loco é feita com a utilização de um 

equipamento denominado como “amostrador”, em que a quantidade de lodo existente é 

medida pela altura da camada de lodo presente no fundo do decantador. Em sistemas de 

grande dimensão, recomenda-se o uso de até cinco equipamentos, enquanto em estruturas 

menores, normalmente, é necessário o uso de três equipamentos (FONTANA, 2004). Na 

Figura 2.11 apresenta-se a ilustração do equipamento utilizado para determinar o teor 

topográfico da camada de lodo. 

 

Figura 2.11 – Aparelho medidor da camada de lodo depositado em decantadores 

 

Fonte: Valencia (1992) 

 

Além disso, a medição in loco pode ser realizada por meio da coleta de amostras 

compostas. De acordo com Lopes et al. (2017) e Katayama (2012), nos decantadores 
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recomenda-se a coleta de 10 amostras com um intervalo de 10 segundos entre as coletas, 

enquanto nos filtros a coleta deve ser realizada em períodos de 60 segundos, totalizando-se 10 

amostras. Os autores ainda explicam que a quantidade de amostras pode variar de acordo com 

o tamanho do sistema de decantação e filtração de cada estação. 

Neste contexto, Ribeiro (2007) comparou a aplicação do método empírico 

desenvolvido por Kawamura (1991), Cornwell et al. (1987), Water Research Center, 

American Water Works Association (1987) e Richter, com a medição in loco. Como resultado, 

verificou-se que o valor físico de lodo estimado nos decantadores foi de aproximadamente 

25,3 toneladas mês
-1

, enquanto a média da aplicação de equações empíricas foi de 74,52 

toneladas mês
-1

. A diferença entre os valores pode ser explicada pela ausência de um banco de 

dados sobre a correlação existente entre a turbidez e o total de sólidos suspensos na água bruta 

(RIBEIRO, 2007).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Apresenta-se neste capítulo os materiais e métodos utilizados para caracterizar e 

quantificar o lodo gerado na ETA de Maringá, Paraná. Na Figura 3.1 apresenta-se 

resumidamente as etapas desenvolvidas durante a realização da pesquisa. 

 

Figura 3.1 – Fluxograma do desenvolvimento da pesquisa 

 
 

3.1 ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE LODO NA ETA 

 

Os cálculos de estimativa de geração de lodo na ETA de Maringá foram realizados 

para um período de 18 meses, de março de 2018 até agosto de 2019, utilizando o método de 

fórmulas empíricas e de balanço de massa. 
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3.1.1 Quantificação pela aplicação de fórmulas empíricas  

  

Para a quantificação de lodo na estação utilizou-se as fórmulas empíricas propostas 

por Cornwell et al. (1987) e adaptada por Roth (2010), equação 2; Cornwell e Cordeiro 

(1998), equação 3; Kawamura (1991), equações 4 e 5; Cornwell et al. (1987), equações 6 e 7; 

Cetesb (2001), equações 8 e 9 e Water Research Center (1979), equações 10 e 11. 

A primeira fórmula (Equação 2) utilizada foi desenvolvida por Cornwell et al. (1987) e 

adaptada por Roth (2010), que permite estimar a geração de resíduos em uma estação que 

aplica o Policloreto de Alumínio (PAC) como coagulante. Para isso, é necessário conhecer a 

turbidez da água bruta, vazão de entrada de água na estação, dosagem de coagulante, cor 

aparente, sólidos totais suspensos, dentre outros parâmetros. 

Os resultados das análises laboratoriais de cor aparente, turbidez e dosagem de 

coagulante foram fornecidos pela SANEPAR. Essas análises são realizadas em intervalos de 

60 min, 24 h por dia, a fim de determinar a qualidade da água bruta que chega à estação de 

tratamento de água de Maringá. Ressalta-se que essas análises são realizadas de acordo com 

os procedimentos metodológicos apresentados no Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 1998) e dos manuais dos equipamentos do laboratório central 

da SANEPAR. 

A partir da disponibilidade desses dados, foram analisadas, aproximadamente, 744 

amostras em períodos mensais. Desta forma, totalizando ao final do estudo mais de 13 mil 

amostras, que garantiram o monitoramento da qualidade da água bruta na estação. 

 

Método de Cornwell et al. (1987) e Roth (2010) 

 

𝑾 = 𝟖𝟔, 𝟒 . 𝑸 ∙  (𝟎, 𝟖 ∙  𝑨𝒍 +  𝑻𝑺𝑺 +  𝑨)       (Eq. 2) 

Em que: W: Quantidade de lodo (kg dia
-1

); Q: Vazão de entrada de água bruta (m
3
 s

-1
); Al: Dosagem de 

coagulante aplicado – PAC (mg L
-1

); TSS: Total de sólidos suspensos na água bruta (mg L
-1

); A: Adição de 

outros insumos químicos (mg L
-1

). 

 

Aplicou-se, ainda, outras fórmulas empíricas de quantificação que foram 

desenvolvidas para estimar a quantidade de resíduo gerado em estações que fazem o uso de 

coagulantes a base de sulfato de alumínio e de sulfato de ferro. Assim, foi possível realizar 

uma comparação com a equação desenvolvida por Cornwell et al. (1987) e adaptada por Roth 

(2010). 
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Método de Cornwell adaptado por Cordeiro (1993) 

 

𝑾 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟔𝟒 . 𝑸 ∙ (𝟎, 𝟒𝟒 ∙ 𝑫 + 𝟏, 𝟓 ∙  𝑻𝒖 + 𝑨 ) (Eq. 3) 

Em que: W: Quantidade de lodo (kg dia
-1

); Q: Vazão de entrada de água bruta ((L
-1

 s
-1

); Tu: Turbidez da água 

bruta (UNT); D: Dosagem de coagulante (mg L
-1

); A: Dosagem de produtos auxiliares ou outros produtos 

adicionados (mg L
-1

). 

 

Método de Kawamura (1991) 

      

𝑷 = (𝑫 ∙  𝑭𝒄𝟏)  +  (𝑻𝒖  ∙  𝑭𝒄𝟐)                                                          (Eq.4) 

𝐖 = 𝟖𝟔, 𝟒 ∙ 𝐐 ∙ 𝐏                                                                                                            (Eq.5) 

Em que: P: Estimativa de produção de sólidos em matéria seca (g de matéria seca / m
3
 de água bruta tratada); W: 

Quantidade de lodo (kg dia
-1

); Q: Vazão de entrada de água bruta (m
3
 s

-1
) D: Dosagem de sulfato de alumínio 

(mg L
-1

); Fc1: Fator que depende do número de moléculas de água associadas a cada molécula de sulfato de 

alumínio (usualmente varia entre uma taxa de 0,23 a 0,26). Foi utilizado o valor de 0,245 por ser o valor médio 

do intervalo; Tu: Turbidez da água bruta (UNT); Fc2: Razão entre a concentração de sólidos em suspensão 

presentes na água bruta e turbidez da mesma (faixa variante entre 1,0 a 2,0). Utilizou-se o valor de 1,5, por ser o 

valor médio do intervalo. 

 

Método de Cornwell et al. (1987) 

 

𝑷 = (𝒌 ∙ 𝑫 + 𝟏, 𝟓 .  𝑻𝒖 + 𝑨 ) . 10
-3 

                                                         (Eq. 6) 

𝑾 = 𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 ∙ 𝐐 ∙ 𝐏                                                                                                  (Eq.7) 

Em que: P: Estimativa de produção de sólidos em matéria seca (kg de matéria seca / m
3
 de água bruta tratada); 

W: Quantidade de lodo (kg dia
-1

); Q: Vazão de entrada de água bruta (m
3
 s

-1
);  D: Dosagem de coagulante (mg L

-

1
); Tu: Turbidez da água bruta (UNT); K: Relação estequiométrica na formação do precipitado de hidróxido de 

sódio (k = 0,23 a 0,26 para o sulfato de alumínio e policloreto de alumínio, k = 0,54, para sulfato férrico, k = 

0,66, para cloreto férrico anidro e k = 0,4, para o cloreto férrico hidratado); A: Outros aditivos, como Carvão 

Ativado em Pó (CAP) e polímeros (mg L
-1

). 
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Método da Cetesb (2001) 

 

𝑷 = (𝟎, 𝟐𝟑 ∙ 𝑨𝑺 + 𝟏, 𝟓 ∙ 𝑻𝒖) ∙ 𝟏𝟎−𝟑                                                    (Eq.8) 

𝑾 = 𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 ∙ 𝑸 ∙ 𝑷                                                                                                   (Eq.9) 

Em que: P: Estimativa de produção de sólidos em matéria seca (kg de matéria seca / m
3
 de água bruta tratada); 

W: Quantidade de lodo (kg dia
-1

); Q: Vazão de entrada de água bruta (m
3
 s

-1
); AS: Dosagem de sulfato de 

alumínio (mg L
-1

); Tu: Turbidez da água bruta (UNT); Q: Vazão de água bruta tratada (m
3
 s

-1
). 

 

Método de Water Research Center – WRC (1979)  

 

𝑷 = (𝑺𝑺 + 𝟎, 𝟎𝟕 ∙ 𝑪 + 𝑯 + 𝑨) . 10
-3

                                                               (Eq.10) 

𝑾 = 𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 ∙ 𝑸 ∙ 𝑷                                                                                                 (Eq.11) 

Em que: P: Estimativa de produção de sólidos em matéria seca (kg de matéria seca / m
3
 de água bruta tratada); 

W: Quantidade de lodo (kg dia
-1

); Q: Vazão de entrada de água bruta (m
3
 s

-1
); SS: Sólidos em suspensão na água 

bruta (mg L
-1

); C: Cor aparente da água bruta (uC); H: Hidróxido coagulante (mg L
-1

); A: Outros aditivos (mg L
-

1
); 

 

De acordo com Cornwell et al., (1987), os sólidos suspensos totais na água é um 

procedimento de difícil interpretação que oscila em decorrência da sazonalidade 

pluviométrica. Cornwell et al., (1987) apresentam uma correlação linear entre a turbidez e os 

sólidos totais (Equação 12), em que o coeficiente b varia de 1,5 a 2,2, indicando o valor de 1,5 

quando há ausência de resultados experimentais específicos. Sendo assim, Fernandes (2002) e 

Barroso (2002) indicam que no Brasil esses coeficientes variam de 0,671 a 0,98. Diante disso, 

utilizou-se como base o valor médio global proposto por Fernandes (2002), que é de 0,98. 

 

𝑻𝑺𝑺 = 𝒃 ∙ 𝑻𝒖                              (Eq. 12) 

Em que: TSS: Sólidos totais suspensos (mg L
-1

); Tu: Turbidez (UNT); b: Coeficiente de correlação. 

 

 Entretanto, o uso da Equação 12 só é viável de ser utilizada quando as análises 

laboratoriais indicam que a alteração da turbidez e da cor da água bruta variam em conjunto. 

Caso não se comprove essa correlação, o uso do método de fórmulas empíricas não é 

recomendado (CORNWELL et al., 1987; BARROSO, 2002).  
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3.1.2 Quantificação pela aplicação de balanço de massa 

 

De acordo com Katayama (2012), a aplicação do método de quantificação de balanço 

de massa é recomendada para ETA’s que não projetaram em sua etapa de construção uma 

área para tratar e dispor os resíduos sólidos. Sendo assim, a produção de lodo foi calculada 

pela análise de balanço de massa do tanque de sedimentação e dos filtros, conforme 

apresentado na Equação 13. 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑙𝑢𝑙𝑎çã𝑜 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎í𝑑𝑎                            (Eq. 13) 

 

Em base teórica, 1 mg Al
+3

/L é capaz de produzir aproximadamente 3,56 a 4,89 mg de 

lodo por litro, enquanto que para 1 mg Fe
+3

/L a geração de lodo é de 2,23 a 2,88 mg por litro, 

sendo que, o uso de outros aditivos, como por exemplo polímeros auxiliares de floculação ou 

carvão ativado em pó contribuem para a geração de lodo (SECKER, 2017). Para o cálculo das 

doses de Policloreto de Alumínio (PAC) para a produção de sólidos, no entanto, não existe 

uma medida uniforme direta. 

 Um líquido de Policloreto de Alumínio típico contém cerca de 30 a 35% de PAC e 

cerca de 10% de Al2O3. Uma estimativa aproximada da produção de sólidos secos é de cerca 

de 0,8 mg para cada mg de PAC adicionado expresso como PAC (DAVIS, 2017). Diante do 

exposto, com base na metodologia de Katayama (2012) para a análise de balanço de massa e 

considerando a aproximação da produção de sólidos proposta por Davis (2017), a produção 

total de sólidos na ETA foi calculada com base na equação 14. 

 

𝑊 = [(𝑆𝑆𝑇𝐴𝐵 ∙ 𝑄𝐴𝐵) + (0,80 . 𝐷𝑆𝐴 + 0,1. 𝐷𝑆𝐶) − (𝑆𝑆𝑇𝐴𝑇 ∙ 𝑄𝐴𝑇)]. 0,0864          (Eq.14) 

Em que: W: Quantidade de lodo (kg dia
-1

); SSTAB: Concentração de sólidos suspensos totais na água bruta (mg 

L
-1

); QAB: Vazão de água bruta (L s
-1

); DSA: Adição diária de Policloreto de Alumínio (mg s
-1

); DSC: Adição 

diária de cal (mg s
-1

); SSTAT: Concentração de sólidos suspensos totais na água tratada (mg L
-1

); QAT: Vazão de 

água tratada (L s
-1

). 
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3.2 DEFINIÇÃO DO PERÍODO E DO PONTO DE COLETA DO LODO NA        

ESTAÇÃO DE MARINGÁ 

  

3.2.1 Período de coleta do lodo  

 

Foram definidos dois períodos de coleta distintos, de baixa e elevada taxa de 

precipitação pluviométrica, para obter os dados sobre a interferência do período de chuvas e 

de estiagem sobre as características químicas, físicas, microbiológicas, mineralógicas, 

morfológicas e termogravimétricas do lodo gerado nos decantadores da ETA de Maringá.  

Para a identificação desses períodos, foi realizado um levantamento de dados sobre a 

precipitação pluviométrica na região no Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e no 

Instituto das Águas do Paraná, para uma série histórica a partir de 1977 até o ano de 2017. 

 

3.2.2 Ponto de coleta do resíduo na estação  

 

Para este estudo, coletas de amostras de lodo dos decantadores foram realizadas de 

acordo com a metodologia desenvolvida pela NBR 10007:2004. As coletas foram realizadas 

dentro dos decantadores próximo à válvula de descarga em três pontos distintos, momento 

antes do início da higienização do sistema, com auxílio do responsável por gerenciar a 

limpeza da ETA. O formulário utilizado para o preenchimento das informações de cada 

amostra, seguindo como parâmetro a NBR 10007:2004, está anexado no Apêndice A. 

Após a coleta, as amostras de lodo foram armazenadas em três recipientes com 

capacidade de 5000 mL cada e acondicionadas em uma caixa de isopor com temperatura de 

aproximadamente 4 °C, conforme recomendado por APHA (1998), até sua chegada ao 

Laboratório de Gestão, Controle e Preservação Ambiental – LGCPA da Universidade 

Estadual de Maringá (UEM), onde era realizada a caracterização do resíduo. Na Figura 3.2 

apresenta-se, resumidamente, o processo de coleta e caracterização do material. 
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Figura 3.2 – Fluxograma de coleta do resíduo 

 
 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO LODO  

  

3.3.1 Caracterização físico-química e microbiológica 

  

A caracterização do lodo in natura e em estado sólido teve como objetivo determinar 

as suas características físico-químicas, microbiológicas, mineralógicas, morfológicas e 

termogravimétricas. Essas caracterizações foram realizadas por meio dos procedimentos 

metodológicos apresentados no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 1998), e de acordo com o manual de cada equipamento do Laboratório 

de Gestão, Controle e Preservação Ambiental – LGCPA do Departamento de Engenharia 

Química da UEM; Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa – COMCAP da UEM; 

Laboratório de Caracterização de Biomassa, Recursos Analíticos e de Calibração – LRAC da 

UNICAMP e do Departamento Acadêmico de Química – DAQUI da UTFPR.   

Para a caracterização físico-química do lodo in natura, determinou-se os seguintes 

parâmetros: pH, alcalinidade, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO), Sólidos Totais (ST), Sólidos Totais Fixos (STF), Sólidos Totais Voláteis 

(STV), Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), Sólidos Suspensos Totais (SST) e Sólidos 

Sedimentáveis (SS).  



 

60 

 

Para a caracterização físico-química do extrato lixiviado, realizou-se o procedimento 

de extração determinado pela NBR 10005:2004 e, posteriormente, determinou-se os 

parâmetros de pH, cor aparente e verdadeira, turbidez, DQO, DBO, fósforo total e metais 

totais: Alumínio (Al), Arsênio (As), Bário (Ba), Cálcio (Ca), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), 

Cobalto (Co), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Estrôncio (Sr), Ferro (Fe), Magnésio (Mg), Manganês 

(Mn), Níquel (Ni), Sódio (Na), Titânio (Ti) e Zinco (Zn).  

Por sua vez, a caracterização físico-química do extrato solubilizado foi realizada pela 

análise dos parâmetros de pH, nitrato (N-NO3
-
), sulfatos totais (SO4

2-
) e metais totais (os 

mesmos determinados para o extrato lixiviado), após a obtenção do extrato pelo procedimento 

de solubilização determinado pela NBR 10006:2004. Para a caracterização microbiológica, 

realizou-se a análise de coliformes totais e de escherichia coli.  

No Quadro 3.1 apresentam-se os métodos analíticos e os equipamentos utilizados para 

a determinação dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos do lodo (in natura, extrato 

lixiviado e extrato solubilizado).  

 

Quadro 3.1 - Parâmetros de caracterização físico-química e microbiológica do lodo de ETA 

Parâmetro Método utilizado Equipamento 

Sólidos totais, fixos e voláteis 

(mg L
-1

) 

Secagem a 103 - 105°C 

Métodos 2540 B e E (APHA, 

1998) 

Estufa Quimis, modelo Q-317 

B112; 

Balança Shimadzu, modelo 

AUY220. 

Sólidos dissolvidos e 

suspensos totais (mg L
-1

) 

Secagem a 103 - 105°C 

Métodos 2540 C e D (APHA, 

1998) 

Estufa Quimis, modelo Q-317 

B112; 

Balança Shimadzu, modelo 

AUY220 

Sólidos sedimentáveis (mg L
-1

) 
Teste volumétrico 

Método 2540 F – APHA (1998) 
Cone Imhoff 

Metais 

Espectroscopia de absorção 

atômica 

Método 3111 (APHA, 1998) 

Espectrômetro de absorção atômica, 

marca Varian, modelo SPECTRAA 

240FS 

Nitrato (mg N-NO3
-
 L

-1
) 

Redução por cádmio 

Método 8039 (HACH, 1996) 

Espectrofotômetro visível HACH, 

modelo DR 2010. 

Fosforo total (P) (mg P L
-1

) 
Digestão por ácido persulfato 

Método 8190 (HACH, 2007) 

Espectrofotômetro visível HACH, 

modelo DR 2800. 

Sulfatos totais (mg SO4
2-

 L
-1

) 
Método SulfaVer 4 

Método 8051 – HACH (1996) 

Espectrofotômetro visível HACH, 

modelo DR 2010. 
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Coliformes fecais (NMP/100 

mL) 

Método do substrato 

cromogênico 

Colilert
TM

 (IDEXX); 

Incubadora; Lâmpada UV 

BOITTON (365 nm, 6W), modelo 

BOIT-LUV01; Gabinete de 

observação BOITTON, modelo 

BOIT-GAB01; Cartelas IDEXX 

Quanti-Tray/2000; 

Seladora IDEXX Quanti-Tray, 

modelo 2X 

Coliformes totais (NMP/100 

mL) 

Método do substrato 

cromogênico 

Colilert
TM

 (IDEXX); 

Incubadora; Lâmpada UV 

BOITTON (365 nm, 6W), modelo 

BOIT-LUV01; Gabinete de 

observação BOITTON, modelo 

BOIT-GAB01; Cartelas IDEXX 

Quanti-Tray/2000; 

Seladora IDEXX Quanti-Tray, 

modelo 2X 

DBO (mg O2 L
-1

) 
Método respirométrico 

Método 5210 D (APHA, 1998) 
BODTrak

TM
 II, HACH. 

DQO (mg O2 L
-1

) 
Colorimetria 

Método 5220 D (APHA, 1998) 

Espectrofotômetro visível HACH, 

modelo DR 2010; 

Bloco de digestão (Hach, COD – 

Reactor 45600-00) 

pH 
Potenciometria 

(Manual do aparelho) 

pHmetro Digimed, Modelo DM – 

2. 

Alcalinidade (mg CaCO3 L
-1

) 
Titulometria Método 2320 B 

(APHA, 1998) 
----- 

Turbidez (UNT) 
Método nefelométrico 

(Manual do aparelho) 

Espectrofotômetro visível HACH, 

modelo DR 2010. 

Cor aparente (mg Pt-Co L
-1

) Método platina – cobalto 

λ = 455 nm 

(Manual do aparelho) 

Espectrofotômetro visível HACH, 

modelo DR 2010. Cor verdadeira (mg Pt-Co L
-1

) 

 

3.3.2 Caracterização termogravimétrica, mineralógica e morfológica 

  

Para a caracterização termogravimétrica, mineralógica e morfológica do resíduo, o 

lodo in natura foi colocado em uma estufa (modelo Quimis Q-317, B112) durante 48 horas, 

com temperatura de aproximadamente 100°C. Em seguida, o lodo em estado sólido foi 

submetido ao processo de trituração e peneiramento por meio do uso do equipamento Moinho 

de Bolas Marconi MA-500 e de acordo com a NBR 6457:2016, no Laboratório de Materiais 

de Construção da Universidade Estadual de Maringá.  
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Esse processo de caracterização teve como objetivo analisar as propriedades do lodo 

em estado sólido e verificar se a sua composição e estrutura são viáveis para a incorporação 

na fabricação de cerâmica vermelha e de cimento. 

 

3.3.2.1 Fluorescência de Raio X (FRX) 

 

A técnica de Fluorescência de Raio X (FRX) é uma análise considerada 

semiquantitativa, fornecendo dados sobre a composição do resíduo, em quantidade de massa. 

Para este estudo, essa análise foi utilizada para determinar os elementos existentes nas 

amostras de lodo. 

Para o preparo das amostras, o material foi pastilhado em ácido bórico e submetido a 

uma pressão de aproximadamente 150 bar por 30 s em uma prensa hidráulica (Struers, 

TempoPress 2), no Grupo de Desenvolvimento de Dispositivos Multifuncionais – GDDM, 

localizado no Departamento da Física – DFI da UEM. 

Em seguida, as amostras foram enviadas ao Laboratório de Caracterização de 

Biomassa, Recursos Analíticos e de Calibração – LRAC da UNICAMP, onde realizou-se a 

análise do resíduo, utilizando o espectrômetro de Fluorescência de Raio X, da marca 

Panalytical, modelo Axios 1KW. 

 

3.3.2.2 Difração de Raio X (DRX) 

 

Para se identificar as fases, o índice de cristalinidade e avaliar o tamanho médio do 

cristalito existente nas amostras de lodo, foi realizada a análise de Difração de Raio X (DRX) 

no laboratório do Grupo de Desenvolvimento de Dispositivos Multifuncionais – GDDM da 

UEM. Os difratogramas de Raio X foram obtidos em um difratômetro Shimadzu (XRD-7000) 

utilizando Kβ (λ = 0,703 Å). As medidas para identificação de fases foram realizadas em 

modo contínuo com velocidade de varredura de 0,2 grau min
-1

 variando de 10 a 80 graus. 

 

3.3.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia por Energia 

Dispersiva (EDS) 

 

A técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) tem como objetivo 

caracterizar morfologicamente a superfície de um determinado material sólido, enquanto a 
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Espectroscopia de Raio X por Energia Dispersiva (EDS ou EDX) é responsável por fornecer 

uma microanálise qualitativa dos elementos químicos presentes nas amostras. 

Neste estudo, as análises de MEV foram realizadas no COMCAP da UEM. As 

amostras foram fixadas em uma superfície adesiva de carbono e recobertas com 

aproximadamente 20 nm de ouro durante 130 s, em sputter coater BAL-TEC, modelo SCD 

050, de modo a torná-las condutoras. 

 O MEV utilizado foi o FEI Quanta 250, equipado com sistema de Microanálise por 

Espectrometria de Raio X (EDX) da Oxford Instruments X-act, utilizando um detector SDD 

(Silicon Drift Detector) com PentaFET® Precision. As análises de MEV foram executadas 

com 15 kV de tensão de aceleração de elétron e um spot de 3,0 e analisadas no equipamento 

por meio de imagens formadas pelo detector de elétrons secundários (ETD, na faixa de dados 

das imagens).  

 

3.3.2.4 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

A análise termogravimétrica tem por objetivo determinar a massa de uma substância 

em função da temperatura em que a amostra é submetida. Para as amostras de lodo, foi 

realizado tal procedimento com o intuito de conhecer os dados referentes à decomposição de 

compostos orgânicos, inorgânicos e microbiológicos, com uma taxa de aquecimento entre 

20°C a 900°C. 

O procedimento foi realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – 

UTFPR, Câmpus Medianeira, Departamento Acadêmico de Química – DAQUI. O 

equipamento de termogravimetria é da marca Mettler, modelo TGA/SDTA-851, com 

capacidade de aquecimento de até 900°C. 

 

3.4 CLASSIFICAÇÃO DO LODO SEGUNDO A NBR 10004:2004 

  

De acordo com a NBR 10004:2004, os resíduos sólidos são classificados como: Classe 

I (perigosos), Classe II – A (não inerte) e Classe II – B (inertes). Para se classificar o lodo 

coletado nos decantadores, as amostras foram desidratadas em estufa Quimis (Q-317 B112) 

até atingir teor de sólidos de aproximadamente 80%. Desse modo, viabilizando a realização 

do ensaio de lixiviação e solubilização. 
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Os ensaios de lixiviação foram realizados de acordo com a NBR 10005:2004. 

Posteriormente, os resultados obtidos para cada parâmetro analisado foram comparados com 

os valores máximos estabelecidos no anexo F da NBR 10004:2004. 

Os ensaios de solubilização seguiram o procedimento definido pela NBR 10006:2004 

e os resultados foram comparados com os limites máximos no extrato de solubilidade, 

definidos pelo anexo G da NBR 10004:2004. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ETA DE MARINGÁ 

 

O estudo foi feito com o lodo gerado na estação de tratamento de água de Maringá, 

cidade localizada na mesorregião geográfica norte central paranaense. O município em 

questão apresenta uma população de aproximadamente 400.000 habitantes, com taxa anual de 

crescimento de 0,90% (IBGE, 2017).  

A tecnologia de tratamento utilizada na ETA é do tipo convencional, com ciclo 

completo de operação. Na Figura 4.1 apresenta-se o layout atual de funcionamento da estação.  

A ETA tem capacidade de produzir 1440 L s
-1 

de água potável, atendendo 85% da 

população da cidade de Maringá. A adução da água in natura é realizada no rio Pirapó, 

afluente do rio Paranapanema, utilizando duas adutoras com diâmetros de 800 e 600 mm. Os 

processos e insumos utilizados para se atingir o padrão de potabilidade estabelecido pela 

Portaria de Consolidação n°. 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX, do Ministério da 

Saúde, são apresentados no Quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1 – Características das operações e processos unitários da ETA de Maringá 

Processo de tratamento Sistema e insumos utilizados 

Coagulação Mistura Hidráulica 

Floculação Mistura mecânica e hidráulica 

Decantação Decantador convencional de alta taxa 

Filtração Descendente 

Desinfecção Em tanque de contato 

Fluoretação Em tanque de contato 

Outras etapas Não 
 

Coagulante auxiliar Não 
 

Coagulante utilizado PAC 
 

Remoção de algas Gás cloro 
 

Desinfecção Gás cloro 
 

Fluoretação Ácido fluossilícico 
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Figura 4.1 – Layout da Estação de Tratamento de Água de Maringá 

 



 

Ao chegar na estação, a água bruta é conduzida a um canal, onde ocorre a etapa 

de pré-cloração (Figura 4.2 a). O processo de pré-cloração tem como objetivos oxidar a 

matéria orgânica existente na água in natura, melhorar o processo de floculação, reduzir 

a quantidade de coagulante aplicado na etapa de coagulação e permitir que o operador 

da estação tenha um maior controle sobre a proliferação de algas e outros 

microrganismos existentes nos tanques de decantação e filtração. 

Na sequência (Figura 4.2 b), aplica-se o coagulante químico (PAC) na água 

bruta, em um ponto de mistura rápida obtido pela utilização de um ressalto hidráulico. 

 

Figura 4.2 – Tanque de aplicação de cloro primário (A) e local de coagulação (B) 

 
 

A água, então, é conduzida até os floculadores que dispõem de um grau de 

agitação moderado para propiciar o choque entre as partículas sólidas. Atualmente, a 

estação funciona com dois modelos de floculadores, o primeiro formado por 8 

agitadores mecanizados do tipo turbina com eixo vertical (Figura 4.3 a), sendo que 4 

deles operam com gradientes de velocidade de 75 e 60 s
-1

, enquanto o restante opera 

com gradientes de 45, 35, 25 e 15 s
-1

.  O segundo conjunto de floculadores (Figura 4.3 

b) é do tipo hidráulico com chicanas horizontais. 
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Figura 4.3 – Floculadores mecânicos (A) e hidráulicos (B) 

 
 

Com a formação dos flocos, a água floculada é encaminhada aos decantadores 

em sentido ascendente. A velocidade de agitação da água diminui no estágio de 

decantação em comparação com a etapa de floculação, objetivando-se, assim, a 

sedimentação das partículas sólidas ao fundo dos decantadores. 

A estação opera com doze decantadores de alta taxa, que possuem lonas 

inclinadas a um ângulo de 60° na superfície da estrutura (Figura 4.4 a); e um conjunto 

de malhas (Figura 4.4 b) com microporos de aproximadamente 2 mm, que são 

responsáveis por reter as micropartículas de menor granulometria que não sedimentam 

durante o processo de decantação. 

 

Figura 4.4 – Lonas inclinadas (A) e malha responsável por reter os microflocos residuais (B) 
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Cada decantador contém ao seu fundo uma válvula de descarga (Figura 4.5), que 

é responsável por permitir a remoção do lodo nos decantadores. No entanto, a estação 

não apresenta um dispositivo automático que arrasta o lodo sedimentado até a válvula 

de descarga. Dessa maneira, a remoção do lodo na estrutura ocorre por meio do uso de 

jatos d’água aplicados pelo responsável em realizar manutenção do sistema.  

Com relação ao período de limpeza, a concessionária de abastecimento 

desenvolve um cronograma para garantir a eficiência de funcionamento do decantador, 

em que o intervalo de manutenção não supera o prazo de 9 dias.  

 

Figura 4.5 – Válvula de descarga do decantador 

 
 

Na sequência, inicia-se a filtração da água decantada (Figura 4.6), sendo que a 

estação conta com a existência de dez filtros constituídos por camadas de areia e 

antracito com diferentes granulometrias. A higienização dessas estruturas é realizada 

diariamente pelo método de retrolavagem que é caracterizado por permitir a passagem 

da água em sentido oposto ao fluxo de filtragem. Desse modo, as partículas orgânicas e 

inorgânicas são removidas do meio filtrante. 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Figura 4.6 – Chegada da água decantada aos filtros 

  
 

Por não apresentar um sistema de aproveitamento e tratamento para o lodo e 

para a água de lavagem, a água gasta para realizar a limpeza dos decantadores e filtros, 

que é de aproximadamente 27.000 L mês
-1

 representando um índice de perda em média 

de 1,3% ao mês, é lançada em galerias de águas pluviais, sem tratamento prévio. 

No entanto, a administração da ETA já vem desenvolvendo um projeto que visa 

à coleta e o tratamento do lodo e da água de lavagem, com o objetivo de atender aos 

parâmetros apresentados pela PNRS (Lei Federal 12305:2010) e a Resolução SEMA n°. 

021:2009.  

Por fim, em sentido linear, a água filtrada é transportada até os tanques 

responsáveis por realizarem a desinfecção da água. Essa etapa do tratamento, segue 

como parâmetro à Portaria de Consolidação n°. 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo 

XX, do Ministério da Saúde. Sendo obrigatório a manutenção de no mínimo 0,2 mg L
-1

 

de cloro residual livre e 2 mg L
-1

 de cloro residual combinado. 

   

4.2 ESTIMATIVA QUANTITATIVA DE LODO GERADO NA ESTAÇÃO 

  

Inicialmente, analisou-se um conjunto de dados (Tabela 4.1), que abrange os 

parâmetros de turbidez, cor aparente, total de sólidos suspensos na água bruta e a 

dosagem de coagulante. 



 

Tabela 4.1 – Parâmetros sobre a qualidade da água bruta 

Mês 
Turbidez Desvio 

Padrão 

Cor Aparente 

uC 

Desvio 

Padrão 
Dosagem de coagulante (mg L

-1
) 

Sólidos Totais Suspensos 

(mg L
-1

) UNT 

 

Março (2018) 

Mín Méd Máx  Mín       Méd Máx              Méd              Desvio Padrão                   Méd 

48,9 378,7 3900 550,5 110 1390,6 15000 1961,3            60,3                  28,5 371,1 

Abril (2018) 13,2 67,5 1700 30,7 50 276,5 7000  476,3         33,6                  14,9 66,2 

Maio (2018) 12,9 30,6 384,0 30,7 50 129,6 1000  110,2              26,8                   6,3 30 

Junho (2018) 12,6 46,6 433,0 57,6 50 205,2 1900  256,9                7,7                   10,1 45,7 

Julho (2018) 11,0 18,9 37,3 3,0 40 81,9 160   14,5              25,2                   0,9 18,5 

Agosto (2018) 10,3 89,7 868,0 214,0 50 376,8 3065  529,3              36,3                  15,9 87,9 

Setembro (2018) 16,6 68,3 770,0 84,3 75 305,5 3500  373,7              36,9                  12,9 67 

Outubro (2018) 31,3 251,7 2240 293,2 25 1054,8 8400 1177,5              61,3                  19,3 246,7 

Novembro (2018) 17,8 90,0 903,0 113,7 75 405,6 4060  525,6              11,1                  17,3 88,2 

Dezembro (2018) 13,7 85,1 1340 148,6 50 356,5 4500  613,0              37,9                  16,2 83,4 

Janeiro (2019) 1,2 152,3 2100 184,3 2,5 586,0 9500  669,5              49,6                  23,5 149,3 

Fevereiro (2019) 9,1 161,1 2400 226,2 40 663,7 8000  841,9              45,5                  12,3 157,9 

Março (2019) 25,1 241,1 2200 264,6 80 973,7 10000 1053,4              55,8                    6,7 236,3 

Abril (2019) 8,4 28,1 266,0 35,9 40 125,1 1170  185,1              29,4                  11,3 27,5 

Maio (2019) 19,8 55,2 214,0 21,1 80 244,3 800  108,8              36,4                   3,2 54,1 

Junho (2019) 13,6 121,6 2589 279,7 40 550,6 11650 1243,9              36,2                   5,1 119,2 

Julho (2019) 6,5 16,6 96,0 40,2 25 66,1 350   9,8              26,4                   0,7 16,3 

Agosto (2019) 5,8 12,7 30,6 3,7 25 53,6 125   14              22,7                   0,6 12,4 



 

Para quantificar a geração de lodo na área de pesquisa, verificou-se a existência 

da correlação de cor e turbidez na água bruta (Figura 4.7), o que torna possível a 

utilização das fórmulas empíricas desenvolvidas por Cornwell et al. (1987) e adaptada 

por Roth (2010), Kawamura (1991), Cordeiro (1993), Water Research Center (1979) e 

pela Cetesb (2010). 

 

Figura 4.7 – Correlação entre a cor e a turbidez da água bruta 

 

 

É possível observar na Figura 4.7 a existência de correlação entre cor aparente e 

turbidez na água bruta. Esse resultado era previsível, tendo em vista a análise dos dados 

apresentados na Tabela 4.1, em que se verificou que a turbidez e a cor da água in natura 

apresentam a mesma tendência ao longo dos meses estudados, principalmente no 

período de chuvas (dezembro, janeiro e fevereiro). 

Na temporada de chuvas, observou-se que a média da turbidez e cor aparente foi 

de aproximadamente 132 UNT e 9166 uC, respectivamente, atingindo picos acima de 

2000 UNT e 9000 uC no mês de fevereiro de 2019. Já no período de estiagem, de junho 

até agosto, a média foi de 51 UNT e 1708 uC, sendo que o menor pico foi registrado no 

mês de agosto de 2019, em que a média de cor e turbidez da água bruta foi de 53,6 uC e 

12,7 UNT. 
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4.2.1 Quantificação pelo método de fórmulas empíricas   

 

Na Figura 4.8 apresenta-se a quantificação de lodo, utilizando o método 

desenvolvido por Cornwell et al. (1987) e adaptado por Roth (2010), que considera em 

seu modelo de quantificação dados de turbidez, dosagem de coagulante e quantidade de 

sólidos totais suspensos na água bruta. 

 

Figura 4.8 – Geração de lodo de ETA pelo método empírico de Cornwell et al. (1987) e Roth (2010) 

 

 

 

É possível observar na Figura 4.8 que a estação de Maringá é responsável por 

gerar mensalmente uma grande quantidade de lodo, obtendo uma média de geração de 

350 toneladas mês
-1

, durante os dezoitos meses de análise. Além disso, verificou-se que 

em períodos de maior precipitação pluviométrica na região, como de dezembro a 

fevereiro, a geração de lodo é superior a 500 toneladas mês
-1

. Já no período de estiagem, 

no qual a quantidade de chuva diminui de modo significativo, a quantidade de resíduo 

gerado é inferior a 200 toneladas mês
-1

. Na Figura 4.9 pode-se verificar a correlação 

entre o aumento na geração de lodo com o índice pluviométrico. 
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Figura 4.9 – Correlação existente entre a geração de lodo e a precipitação pluviométrica 

 

 

Esses resultados estão de acordo com as informações obtidas por Ahmad et al. 

(2017), que afirmam que a geração de lodo nas ETA’s com ciclo completo de operação 

é maior no período de chuvas, visto que a precipitação pluviométrica é responsável por 

aumentar a fração de matéria orgânica e inorgânica existente na água bruta.  

A poluição gerada pelo escoamento das águas pluviais das áreas urbanas 

também é outro fator responsável por causar modificações nas características dos corpos 

hídricos. Normalmente, essas águas apresentam partículas sólidas suspensas, metais 

pesados (principalmente zinco, chumbo, nitrogênio, fósforo e cobre), agentes 

patogênicos, sais e hidrocarbonetos, que são substâncias que modificam as 

características físico-químicas e microbiológicas dos rios, como afirma Soleimanifar 

(2018). 

Com o aumento na quantidade de partículas sólidas na água, é necessário regular 

a dosagem de coagulante na ETA, que tem por objetivo garantir o tratamento da água. 

Na Figura 4.10, pode-se notar que em períodos de chuvas a quantidade de PAC 

utilizado para garantir a desestabilização das partículas é maior quando comparado com 

a quantidade utilizada no período de estiagem. 
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Figura 4.10 – Consumo de PAC na estação e a precipitação pluviométrica  

 

 

De acordo com Constantino e Yamamura (2010), a escolha do PAC na estação 

de Maringá está associada à vantagem de formação rápida e uniforme dos flocos na 

etapa de floculação, fácil manuseio de estocagem e aplicação, e baixo consumo de 

álcalis para a correção do pH. Além disso, o uso do PAC ampliou o intervalo de 

higienização dos decantadores na estação que eram lavados a cada 7 dias, quando se 

fazia o uso do sulfato de alumínio como coagulante, e passaram a ser lavados a cada 9 

ou 10 dias. 

De acordo com Januário e FERREIRA FILHO (2007), dependendo da qualidade 

da água bruta que chega na estação de tratamento, é necessário fazer o uso de novas 

etapas de tratamento e insumos, como a adição de carvão ativado em pó (CAP), que tem 

como objetivo garantir o padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria de 

Consolidação n°. 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX, do Ministério da Saúde.  

Durante o período da pesquisa, a ETA de Maringá não recorreu ao uso de novos 

insumos químicos e não houve qualquer alteração nas etapas de tratamento, 

consequentemente, não influenciando o método adotado para quantificar o lodo. Caso 

fosse averiguado a utilização de novos insumos, seria necessário considerá-lo nas 

fórmulas empíricas propostas na metodologia. 

Para comparar os resultados obtidos pelo método empírico de Cornwell et al. 

(1987) e adaptado por Roth (2010), utilizou-se as fórmulas quantitativas desenvolvidas 

por Kawamura (1991), Water Research Center (1979), Cornwell et al. (1987), Cordeiro 
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(1993) e pela Cetesb (2010), que são indicadas para estimar a geração de lodo em 

estações que fazem o uso de sulfato de alumínio e de sulfato de ferro como coagulante. 

No Quadro 4.2 apresenta-se o resultado dessa comparação.  

 

Quadro 4.2 – Comparação entre os métodos empíricos de quantificação de lodo de ETA 

Meses 
Cornwell 

e Roth 
Ton mês-1 

Cornwell e 

Cordeiro 
Ton mês-1 

Kawamura 
Ton mês-1 

Cornwell 
Ton mês-1 

Cetesb 
Ton mês-1 

WRC 
Ton mês-1 

Março – 2018 1123,1 1592,5 1561,0 1561,0 1558,6 1416,2 

Abril – 2018 241,2 300,7 283,7 283,7 282,4 308,8 

Maio – 2018 137,7 154,5 140,5 140,5 139,4 176,4 

Junho – 2018 134,4 189,9 186,0 186,0 185,7 175,6 

Julho – 2018 103,5 105,6 92,4 92,4 91,4 132,4 

Agosto – 2018 313,2 403,1 384,2 384,1 382,7 403,3 

Setembro – 2018 250,1 307,6 288,9 288,9 287,5 324,7 

Outubro – 2018 792,1 1083,5 1051,5 1051,4 1049,0 1022,7 

Novembro – 2018 251,6 362,5 356,9 356,9 356,5 330,9 

Dezembro – 2018 304,5 386,5 366,7 366,7 365,2 391,7 

Janeiro – 2019 506,1 670,3 644,4 644,4 642,4 642,6 

Fevereiro – 2019 470,0 633,0 611,5 611,4 609,9 604,4 

Março – 2019 752,4 1034,4 1005,3 1005,2 1003,0 964,9 

Abril – 2019 132,2 142,7 127,9 127,9 126,7 170,8 

Maio – 2019 222,8 264,9 245,9 245,8 244,4 288,2 

Junho – 2019 384,0 514,0 495,7 495,7 494,3 502,7 

Julho – 2019 100,2 97,8 84,0 84,0 82,9 126,7 

Agosto – 2019 81,85 77,7 65,9 65,9 65,0 104,0 

 

 

Analisando o Quadro 4.2, verifica-se que a estimativa quantitativa de lodo foi 

semelhante independentemente do método utilizado para sua determinação, mostrando a 

mesma tendência. Esse resultado se deve ao fato de que os modelos empíricos 
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consideram para a quantificação parâmetros em comum, tais como: dosagem de 

coagulante, turbidez e cor aparente da água in natura.  

 

4.2.2 Quantificação pelo método de balanço de massa  

 

Além da aplicação do método de fórmulas empíricas, utilizou-se como base a 

metodologia de balanço de massa desenvolvida por Katayama (2012). Esse modelo de 

quantificação, além de considerar a entrada de água bruta na estação, considera em seus 

cálculos a quantificação de sólidos totais suspensos na água tratada que sai do sistema 

de filtração. Ressalta-se que na ETA de Maringá, realiza o monitoramento da água 

tratada por meio do parâmetro turbidez. Para a estimativa dos sólidos totais suspensos 

na água utilizou-se a correlação desenvolvida por Vianna et al. (2014) e Cornwell et al., 

(1987), conforme apresentado na metodologia da pesquisa. Na Tabela 4.2 apresentam-

se os dados que permitiram quantificar a geração de lodo na área de estudo.



 

Tabela 4.2 – Estimativa quantitativa de lodo pelo método de balanço de massa 

Mês 
SST(AB) QAB PAC 

Turbidez da 

água tratada 
SST(AT) QAT 

Quantidade 

de lodo 

(Ton mês
-1

) (mg L
-1

) (L s
-1

) (mg L
-1

) (UNT) (mg L
-1

) (L s
-1

) 

Março (2018) 371,1 1000 60,3 0,20 0,19 853,1 1122,6 

Abril (2018) 66,2 1000 33,6 0,19 0,18 806,6 240,8 

Maio (2018) 30,0 1000 26,8 0,15 0,14 833,5 137,4 

Junho (2018) 45,7 1000 7,7 0,17 0,16 844,7 134,0 

Julho (2018) 18,5 1000 25,2 0,16 0,15 844,8 103,1 

Agosto (2018) 87,9 1000 36,4 0,19 0,18 782,8 312,7 

Setembro (2018) 67,0 1000 36,9 0,22 0,21 811,1 249,6 

Outubro (2018) 246,7 1000 61,3 0,27 0,26 798,8 791,4 

Novembro (2018) 88,2 1000 11,1 0,26 0,25 883,5 251,0 

Dezembro (2018) 83,4 1000 37,9 0,24 0,23 888,2 304,0 

Janeiro (2019) 149,3 1000 49,6 0,17 0,16 885,5 505,7 

Fevereiro (2019) 157,9 1000 45,5 0,21 0,20 905,6 469,6 

Março (2019) 236,3 1000 55,8 0,20 0,19 898,2 751,9 

Abril (2019) 27,5 1000 29,4 0,17 0,16 836,6 131,8 

Maio (2019) 54,1 1000 36,4 0,19 0,18 831,2 222,4 

Junho (2019) 119,2 1000 36,2 0,21 0,20 825,5 383,5 

Julho (2019)  16,3 1000 26,4 0,19 0,18 825,1 99,7 

Agosto (2019)  12,4 1000 22,7 0,19 0,18 885,6 81,4 

SSTAB: Concentração de sólidos suspensos totais na água bruta (mg L
-1

) 

QAB: Vazão de água bruta (L s
-1

) e QAT: Vazão de água tratada (L s
-1

)
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Conforme apresentado na Tabela 4.2, a análise dos resultados mostra que o 

método de balanço de massa forneceu valores quantitativos próximos aos resultados 

obtidos pela utilização do método empírico desenvolvido por Cornwell et al. (1987) e 

adaptado por Roth (2010), apresentando uma produção média no período de estudo de 

349,6 e 350,10 toneladas mês
-1

, respectivamente. O fator que contribuiu para esse 

resultado é que os dois métodos utilizam a estimativa aproximada de produção de 

sólidos proposto por Davis (2017), ou seja, que um líquido de PAC gera 

aproximadamente 0,8 mg de lodo por litro, justificando, a utilização do coeficiente 0,8 

na equação 2. 

 Além disso, o método de balanço de massa considera dados em comum com o 

método de fórmulas empíricas, destacando-se a concentração de sólidos suspensos totais 

na água bruta, turbidez e dosagem de coagulante. O sistema de tratamento apresenta 

uma remoção significativa de turbidez nos processos de decantação e filtração, 

aproximando os valores de lodo produzido aos valores de lodo acumulado nas unidades. 

Uma maior precisão na aplicação do balanço de massa poderia ser alcançada caso fosse 

monitorada a concentração de sólidos totais suspensos na água bruta. 

 De acordo com Katayama (2012), para as ETA’s já existentes a aplicação do 

método de balanço de massa é recomendada, pois, fornece resultados com maior 

precisão e representatividade. Sendo necessário ressaltar que quanto maior o período de 

monitoramento da qualidade da água bruta e dos aspectos operacionais da ETA, mais 

preciso serão os dados quantitativos fornecidos. Por esse motivo, monitorou-se a 

qualidade da água bruta na estação de Maringá hora em hora. 

Diante dos resultados obtidos considera-se que a quantificação de lodo pelos 

métodos apresentados é uma ferramenta importante, devendo ser o primeiro 

procedimento para viabilizar a tomada de decisões para que o lodo seja disposto ou 

destinado de modo a não gerar impactos negativos sobre a saúde humana e ao ambiente. 

Entretanto, é necessário o monitoramento da qualidade da água bruta que chega até a 

estação e da sazonalidade pluviométrica na região, uma vez que estes fatores alteram de 

forma significativa a geração de lodo na ETA, conforme já apresentado no Quadro 4.2. 

  

 

 

 



 

80 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO IN NATURA  

 

Para se avaliar os períodos de chuvas e de estiagem no estado do Paraná foram 

utilizados dados do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), que forneceu um 

conjunto de mapas sobre uma série histórica do índice de precipitação pluviométrica no 

estado, a partir do ano de 1977 até o ano de 2017. Na Figura 4.11 verifica-se que o 

trimestre histórico mais chuvoso na região da pesquisa é referente ao período entre 

dezembro, janeiro e fevereiro. Sendo que, de acordo com os dados fornecidos pelo 

Instituto das Águas do Paraná (2018), o mês mais chuvoso é janeiro com uma média 

histórica de precipitação de 221,13 mm. 

 

Figura 4.11 – Mapa de precipitação do trimestre mais chuvoso 

 
Fonte: IAPAR (2017) 

 

Em relação ao período de estiagem, o trimestre com menor índice de 

precipitação está compreendido entre junho, julho e agosto, conforme se apresenta na 

Figura 4.12. O mês de agosto é o mês menos chuvoso, com uma média histórica de 

precipitação de aproximadamente 56,5 mm (INSTITUTO DE ÁGUAS DO PARANÁ, 

2018). 
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Figura 4.12 – Mapa de precipitação do trimestre de estiagem 

 
Fonte: IAPAR (2017) 

  

Diante disso, as coletas do resíduo (lodo) foram realizadas nos meses de maior e 

de menor índice de precipitação pluviométrica na região norte do Paraná, sendo 

realizadas duas coletas mensais com um intervalo de nove dias entre uma coleta e outra, 

totalizando quatro coletas de lodo (L1 e L2 no período de chuvas) e (L3 e L4 no período 

de estiagem). 

 

4.3.1 Análise físico-química e microbiológica do lodo  

   

As principais características físico-químicas e microbiológicas do lodo in natura 

no período de elevada e baixa taxa de precipitação pluviométrica são apresentadas na 

Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 – Características físico-química e microbiológica do lodo gerado na estação de tratamento de 

Maringá durante o período de chuvas e de estiagem. 

 
 Janeiro Agosto 

Precipitação Pluviométrica (mm)  201,4 0,2 

Parâmetro Unidade L1 L2 L3 L4 

pH  6,1 6,8 7,4 7,1 

DQO  mg O2 L
-1

 6965 6728 4580 2465 

DBO (mg O2 L
-1

) mg O2 L
-1

 380 140 41 75 

Coliformes Totais  NMP.100 ml >2419,6 >2419,6 >2419,6 >2419,6 

Coliformes Fecais (E.coli) NMP.100 mL >2419,6 >2419,6 >2419,6 >2419,6 

Sólidos Totais – ST mg L
-1

 172010 106040 46600 49840 

Sólidos Totais Fixos - STF mg L
-1

 144125 16530 36995 38640 

Sólidos Totais Voláteis – STV  mg L
-1

 27885 89510 9605 11200 

Sólidos Suspensos Totais – SST  mg L
-1

 48000 85100 53480 37850 

Sólidos Dissolvidos Totais – SDT mg L
-1

 124010 20940 10450 11990 

Sólidos Sedimentáveis   mg L
-1

 825 940 950 925 

Alcalinidade  mg L
-1

 1000 1300 NR NR 

NR – Análise não realizada 

 

Os resultados das amostras de lodo com relação à DBO e DQO são condizentes 

com aquelas encontradas em outras ETA’s, em que a DBO, normalmente é da ordem de 

30 a 100 mg O2 L
-1

, enquanto a de DQO é da ordem 500 a 10.000 mg O2 L
-1

, segundo 

as observações de Algayer (2011). No período de estiagem os valores da DQO e DBO 

são menores, quando comparado com o período de chuvas. 

Ressalta-se que a decomposição do resíduo de ETA traz como consequência a 

redução da quantidade de oxigênio disponível para o ciclo de vida nos corpos hídricos. 

Outrossim, em situações extremas o lançamento de lodo sobre as águas superficiais 

pode causar a mortalidade de plantas, microrganismos e peixes (USEPA, 2011). 

Em relação aos sólidos totais (ST), fixos (STF) e voláteis (STV), normalmente o 

lodo gerado nas ETA’s apresentam uma quantidade de sólidos totais entre 1.000 mg L
-1

 

e 40.000 mg L
-1

, sendo que aproximadamente 75% a 90% são sólidos fixos e apenas 

20% a 35% são sólidos voláteis (RICHTER, 2001). Nas amostras da ETA em estudo, os 

STF corresponderam à aproximadamente 83%, enquanto os STV se apresentaram em 

um percentual acima dos 16%.  

As coletas realizadas no período de chuvas e de estiagem confirmaram a 

variabilidade nos resultados de sólidos totais, fixos, voláteis e suspensos totais em 
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função dos dados de precipitação pluviométrica na região. No período de chuvas tem-se 

uma maior concentração de sólidos, enquanto no período de estiagem a concentração de 

sólidos é menor, como observado na tabela 4.3. 

Por apresentar alta concentração de sólidos totais, principalmente durante os 

meses de chuvas, o lançamento de lodo in natura sobre os corpos hídricos não deve ser 

uma opção, pois, representa riscos ao ambiente, principalmente às plantas e aos 

organismos aquáticos, como já observado por Pereira (2011).  

A elevada concentração de sólidos totais possibilita a incorporação deste tipo de 

resíduo de ETA na fabricação de alguns produtos utilizados na construção civil, 

destacando-se o cimento, blocos cerâmicos e até mesmo como camada de revestimento 

de pavimento, de acordo com os resultados publicados por Fernandes e Souza (2001) e 

Gervasoni (2014). 

Para viabilizar a destinação do resíduo, é necessário que a estação utilize 

métodos de desaguamento naturais ou mecânico. Tendo em vista que a ETA se localiza 

em uma região urbana, o método mais indicado seria o filtro prensa de placas, 

ocasionando poucos impactos visuais, auditivos e ambientais, além de fornecer uma 

torta de lodo com percentual de sólidos normalmente acima dos 25%, facilitando o 

transporte do resíduo. 

 

4.4 ESPECTROSCOPIA POR ENERGIA DISPERSIVA (EDS) 

 

 A análise de Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS) foi realizada em três 

regiões diferentes nas amostras de lodo. As Figuras 4.13 e 4.14 mostram que, de forma 

geral, o resíduo é constituído por Alumínio (Al), Carbono (C), Cálcio (Ca), Ferro (F), 

Silício (Si), Ouro (Au), Oxigênio (O), Nióbio (Nb), Magnésio (Mg) e Titânio (Ti), 

sendo que o alumínio, ferro e silício, apresentam maior predominância, 

independentemente se a amostra foi coletada no trimestre de chuvas ou de estiagem. 
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Figura 4.13 – Análise de EDS nas amostras L1 e L2 do lodo coletado no período de chuvas

  

 
Figura 4.14 – Análise de EDS nas amostras L3 e L4 do lodo coletado no período estiagem 

  
 

 

 

 

4.5 FLUORESCÊNCIA DE RAIO X (FRX) 

     

Para avaliar os elementos químicos presentes nas amostras de lodo, realizou-se a 

análise de fluorescência de Raio X que fornece dados semiquantitativos. É possível 

observar na Tabela 4.4 que a composição química do resíduo é constituída 

predominantemente por óxido de alumínio (Al2O3), óxido de ferro (Fe2O3) e de sílica 

(SiO2). Esse resultado é semelhante aos resultados obtidos nas pesquisas desenvolvidas 

por Vieira et al. (2008), Rodrigues e Holanda (2013), Souza et al. (2008) e Hoppen et al. 

(2006), os quais observaram que aproximadamente 90% das amostras de lodo são 

constituídas por esses elementos. 
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Tabela 4.4 – Composição química do lodo gerado na ETA de Maringá 

 
        Período de chuvas 

        Janeiro (2019) 

        Período de estiagem  

          Agosto (2019) 

Elementos 
L1 (%) L2 (%) L3 (%) L4 (%) 

Mássico Mássico Mássico Mássico 

Óxido de Sódio – Na2O 0,09 0,08 0,08 0,07 

Óxido de Magnésio – MgO 0,82 0,70 0,80 0,90 

Óxido de Alumínio – Al2O3 29,20 30,10 33,10 29,80 

Dióxido de Sílica – SiO2 40,20 35,90 30,50 28,20 

Pentóxido de Fósforo – P2O5 0,35 0,41 0,43 0,43 

Óxido Sulfúrico – SO3 0,55 0,26 0,60 0,48 

Cloro – Cl 0,25 0,16 0,28 0,17 

Óxido de Potássio – K2O 0,33 0,28 0,29 0,27 

Cal – CaO 1,20 1,01 1,22 1,39 

Dióxido de Titânio –TiO2 2,78 3,21 3,02 2,98 

Óxido de Cromo – Cr2O3 0,03 0,02 0,03 0,04 

Óxido de Manganês – MnO 0,35 0,40 0,35 0,33 

Óxido de Ferro – Fe2O3 25,50 27,10 29,5 34,50 

Óxido de Cobalto – Co2O3 0,009 0,01 0,003 0,01 

Óxido de Níquel – NiO 0,016 0,01 0,012 0,15 

Óxido de Cobre – CuO 0,043 0,05 0,04 0,04 

Óxido de Zinco – ZnO 0,030 0,02 0,08 0,12 

Óxido de Gálio – Ga2O3 0,007 0,007 0,001 0,004 

Trióxido de Arsênico – As2O3 0,002 ND ND ND 

Bromo – Br 0,02 0,01 0,01 0,02 

Óxido de Rubídio – Rb2O 0,003 0,002 0,001 0,001 

Óxido de Estrôncio – SrO 0,004 0,007 0,003 0,005 

Óxido de Ítrio – Y2O3 0,009 0,009 0,009 0,003 

Óxido de Zinco – ZrO2 0,04 0,060 0,003 0,005 

Pentóxido de Vanádio – V2O5 ND 0,13 ND 0,30 

Óxido de Nióbio – Nb2O5 0,002 0,004 0,004 0,0038 

Observação: ND – Não se verificou a presença deste elemento químico na amostra analisada 

 

O grande percentual de alumínio nas amostras é devido à utilização do 

Policloreto de Alumínio como coagulante. No que se refere à quantidade de sílica no 

resíduo, Siqueira (2011), Souza et al. (2008) e o Comitê de Gerenciamento das Bacias 

Hidrográficas do Rio Cubatão e Cachoeira (2017) afirmam que a presença desse 

elemento químico está relacionado à presença de caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O) e ao 
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aumento da lixiviação nos corpos hídricos durante o período de elevada taxa de 

precipitação pluviométrica. 

A presença do óxido de ferro pode ser explicada pela característica do solo do 

norte do Paraná, que é formado pela presença de hematita (Fe2O3) que é um óxido de 

ferro e de goethita (hidróxido de ferro – FeO(OH)). Ainda, a presença do ferro é 

responsável por tornar o solo mais avermelhado e causar o aumento da turbidez dos 

corpos hídricos existentes na região como, por exemplo, o rio Pirapó, afluente utilizado 

atualmente pela companhia de saneamento para abastecer a população de Maringá.  

A análise de fluorescência de Raio X detectou outros elementos químicos, em 

percentuais menores como: cal (CaO), óxido de magnésio (MgO), óxido de zinco 

(ZnO), óxido de cobalto (Co2O3), óxido de gálio (Ga2O3), óxido de fósforo (P2O5), 

óxido de níquel (NiO), óxido de sódio (Na2O), óxido de ítrio (Y2O3), óxido de vanádio 

(V2O5), óxido de nióbio (Nb2O5), entre outros, que podem estar associados à presença 

de impurezas, como cátions trocáveis, existente na estrutura dos argilominerais 

(VIEIRA et al., 2008). 

 

4.6 DIFRAÇÃO DE RAIO X  

 

Os resultados das análises de difração de Raio X, com a indicação dos principais 

picos de difração nas amostras de lodo, estão apresentados nas Figuras 4.15 e 4.16.  

 

Figura 4.15 – Difratogramas de Raio X nas amostras L1 e L2 
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Figura 4.16 – Difratogramas de Raio X nas amostras L3 e L4 

 

 

Como resultado, constatou-se que os principais picos de difração nas amostras 

de lodo são referentes à presença da Hematita (Fe2O3), que é um óxido de ferro, 

encontrado normalmente em solos e rochas; caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O), que é um 

argilomineral de alumínio hidratado; sílica (SiO2), composto oxigenado do silício; 

goethita (FeO(OH)), mineral de óxido de ferro e muscovite (KAl2(Si3Al) O10(OH, F)2). 

Ainda foi possível identificar que a partir da amostra L3 ocorreu uma diminuição na 

intensidade do pico referente à fase goethita e um aumento no pico da fase da hematita.  

Com relação à influência do período de chuvas e de estiagem sobre as 

características do resíduo, verificou-se que independentemente do período de coleta, 

tem-se a predominância da Hematita (Fe2O3), caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O) e da sílica 

(SiO2), como já observado na análise de fluorescência de Raio X. A presença destes 

elementos nas amostras está relacionada às características do solo do norte do Estado do 

Paraná e do uso do Policloreto de Alumínio como coagulante na ETA de Maringá. 

 

4.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

  

Após peneirado, seguindo como parâmetro a NBR 6457:2016, analisou-se a 

superfície do lodo. Nas Figuras 4.17 e 4.18, observa-se que o lodo é um resíduo 

microporoso, heterogêneo e com irregularidades granulométricas. Entretanto, tais 

características não comprometem o seu uso como matéria prima para a fabricação de 

materiais para a construção civil, como a da cerâmica vermelha, tendo em vista que a 
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argila, principal matéria-prima utilizada para a fabricação da cerâmica, também é 

formada por irregularidades granulométricas, de acordo com observações feitas por 

Gervasoni (2014). 

 

Figura 4.17 – Micrografias de MEV do lodo L1 e L2 com ampliações de 200 e 3000 vezes   

  
 

Figura 4.18 – Micrografias de MEV do lodo L3 e L4 com ampliações de 200 e 3000 vezes   
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No estudo desenvolvido por Tartari et al. (2011), Pinheiro et al. (2014) e por 

Algayer (2015), as análises de microscopia eletrônica de varredura também mostraram 

um resíduo com irregularidades granulométricas, com partículas de distintos tamanhos e 

formato sem padronização. Os autores ainda reiteram que essas características são 

comuns em resíduos argilominerais.  

 

4.8 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

 

Na primeira etapa da análise termogravimétrica, as amostras de lodo foram 

submetidas à uma temperatura de até 500°C e, posteriormente, na etapa dois à uma 

temperatura de até 900° C. Na Figura 4.19 apresentam-se os resultados obtidos durante 

a realização das duas etapas nas amostras. 

 

 

Figura 4.19 – Termograma das amostras de lodo 

 

 

Na primeira etapa da análise, a perda de massa nas quatro amostras foi de 

aproximadamente 15,3%; 15,7%; 22,1% e 19,8%, indicando uma média de perda 18,3% 

de massa. Esse resultado pode estar associado à eliminação de moléculas de água, 

combustão de matéria orgânica e pela decomposição de hidroxilas no lodo analisado, 

como observado por Pinheiro et al. (2014). 

Na segunda etapa, verificou-se um decréscimo na massa das amostras de 

aproximadamente 5,8%. Essa perda de massa ocorre devido à degradação dos 

compostos orgânicos e voláteis, eliminação de CO2, desidratação de gibbsita Al(OH)3 e 
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Goethita (FeO(OH)), além de ocorrer a desidroxilação do argilomineral caulinita 

(Al2O3.2SiO2.2H2O), (HOPPEN et al., 2006). De acordo com Souza et al. (2008) e 

Pinheiro et al. (2014), a diminuição de massa do resíduo é relativamente alta, sendo que 

essa diminuição é devida à presença de elementos argilominerais, hidróxidos e 

abundância de matéria orgânica nas amostras de lodo. 

Os resultados obtidos nesta análise têm grande relevância, pois, mostram que o 

resíduo gerado na estação de Maringá apresenta comportamentos mineralógicos 

semelhantes aos das argilas e materiais utilizados para a fabricação de cerâmica 

vermelha e cimento. 

 

4.9 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO LODO  

  

4.9.1 Ensaio de lixiviação e solubilização do lodo  

    

Seguindo como parâmetro a NBR 10005:2004, na Tabela 4.5 apresenta-se os 

resultados dos ensaios de lixiviação realizados nas amostras de lodo. 
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Tabela 4.5 – Resultado do ensaio de lixiviação nas amostras de lodo 

 

 Período de chuva 

Janeiro (2019) 

Período de estiagem 

Agosto (2019) 

Elementos Unidade L1  L2  L3 L4  

Limite 

máximo 

Anexo F 

Cor aparente  mg Pt-Co L
-1

 10 12 29 9 *** 

Cor verdadeira mg Pt-Co L
-1

 0 0 3 3 *** 

Turbidez UNT 1,9 2,1 5,8 5,2 *** 

DQO mg O2 L
-1

 843 1445 1871 1809 *** 

DBO mg O2 L
-1

 19 34 NR 6,3 *** 

pH  5 4,7 4,6 5,2 *** 

Alumínio – Al  mg.L
-1

 50,3 49,5 62,5 66,2 *** 

Arsênio – As mg.L
-1

 < L.Q < L.Q < L.Q < L.Q 1 

Bário – Ba mg.L
-1

 < L.Q < L.Q < L.Q < L.Q 70 

Cálcio – Ca mg.L
-1

 29,2 27,9 21,3 27,05 *** 

Cádmio – Cd mg.L
-1

 < L.Q < L.Q < L.Q < L.Q 0,5 

Cobalto – Co mg.L
-1

 0,03 0,02 0,06 0,05 *** 

Crômio – Cr mg.L
-1

 ND ND ND ND 5 

Cobre – Cu mg.L
-1

 0,05 0,01 0,02 0,01 *** 

Ferro – Fe mg.L
-1

 0,33 0,08 0,62 0,33 *** 

Magnésio – Mg mg.L
-1

 0,23 0,09 0,21 0,78 *** 

Manganês – Mn  mg.L
-1

 0,19 0,97 1,54 1,23 *** 

Níquel – Ni mg.L
-1

 0,10 0,12 0,15 0,11 *** 

Chumbo – Pb mg.L
-1

 0,005 0,002 0,009 0,005 1 

Estrôncio – Sr mg.L
-1

 < L.Q < L.Q < L.Q < L.Q *** 

Titânio – Ti mg.L
-1

 < L.Q < L.Q < L.Q < L.Q *** 

Zinco – Zn  mg.L
-1

 0,292 0,213 0,442 0,118 *** 

ND – Não se verificou a presença deste elemento químico na amostra 

<  L.Q – Abaixo do limite de quantificação. 

*** Limite não especificado na NBR 10005:2004 

 

O ensaio de solubilização do lodo, por sua vez, foi realizado conforme a NBR 

10006:2004. Os resultados são apresentados na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 – Resultado do ensaio de solubilização nas amostras de lodo 

 
 Período de chuvas 

Janeiro (2019) 

Período de estiagem 

Agosto (2019)  

Elementos Unidade L1 L2  L3 L4 

Limite 

máximo 

Anexo G 

pH  7,3 7,1 7,2 7,3 *** 

Alumínio – Al mg.L
-1

 0,14 0,13 0,42 0,23 0,2 

Arsênio – As mg.L
-1

 < L.Q < L.Q < L.Q < L.Q *** 

Bário – Ba mg.L
-1

 < L.Q < L.Q < L.Q < L.Q 0,7 

Cálcio – Ca mg.L
-1

 135,85 148,2 120,96 198,23 *** 

Cádmio – Cd mg.L
-1

 < L.Q < L.Q < L.Q < L.Q 0,005 

Cobalto – Co  mg.L
-1

 0,003 < L.Q 0,053 0,050 *** 

Crômio – Cr mg.L
-1

 < L.Q < L.Q < L.Q < L.Q 0,05 

Cobre – Cu mg.L
-1

 0,027 0,005 0,006 0,005 2 

Ferro – Fe  mg.L
-1

 0,031 0,017 0,033 0,062 0,3 

Magnésio – Mg mg.L
-1

 54 30 88,3 95,8 *** 

Manganês – Mn mg.L
-1

 22,3 14,3 20,8 27,8 0,1 

Níquel – Ni  mg.L
-1

 ND ND ND ND *** 

Chumbo – Pb  mg.L
-1

 ND ND 0,017 ND 0,01 

Estrôncio – Sr mg.L
-1

 ND ND ND ND *** 

Titânio – Ti  mg.L
-1

 < L.Q < L.Q < L.Q < L.Q *** 

Zinco – Zn  mg.L
-1

 0,002 0,003 0,004 0,003 5 

ND – Não se verificou a presença deste elemento químico na amostra 

*** Limite não especificado na NBR 10005:2004 

< L.Q – Abaixo do limite de quantificação. 

 

No ensaio de lixiviação, todos os parâmetros analisados apresentaram 

concentrações inferiores às indicadas no anexo F da NBR 10004:2004. Com relação ao 

ensaio de solubilização, apenas os parâmetros de manganês e alumínio foram 

encontrados em concentrações acima do indicado no anexo G da NBR 10004:2004. 

Por apresentar resultados acima do permitido pelo anexo G da NBR 10004:2004, 

o lodo analisado é classificado como um resíduo não-inerte, classe II-A, ou seja, não 

perigoso e não inerte, que necessita de tratamento antes do descarte, mas que pode ser 

utilizado como matéria prima em processos de aproveitamento de resíduos. 
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4.10 PROPOSTA DE GESTÃO QUANTO AO APROVEITAMENTO E 

DISPOSIÇÃO DO LODO  

  

Primeiramente, para garantir que ocorra o aproveitamento ou disposição final do 

lodo de ETA é indicado que se realize um projeto que vise à instalação de um sistema 

capaz de reduzir a umidade do resíduo. Diante disso, a partir dos resultados obtidos é 

possível realizar as seguintes discussões acerca das possíveis destinações para o lodo da 

ETA estudada. 

 

4.10.1 Incorporação para a fabricação de cimento  

 

Considerando que os resultados de fluorescência de Raio X mostraram que 

aproximadamente 90% do lodo seco é formado por óxido de ferro (Fe2O3), óxido de 

alumínio (Al2O2), e de sílica (SiO2), pode-se indicar o uso do resíduo de ETA como 

matéria-prima para a fabricação de cimento. De acordo com Megda (2005), a 

composição química do lodo tem sido determinante para que se realizem estudos sobre 

a incorporação do resíduo na indústria cimenteira. Entretanto, é necessário a realização 

de um conjunto de análises laboratoriais (Quadro 4.3) que devem seguir como 

parâmetro as NBR’s, a fim de garantir a usabilidade do produto. 

 

Quadro 4.3 – Análises laboratoriais necessárias para incorporar o lodo na fabricação de cimento 

Análise Recomendação 

Resistência à compressão axial Realizar o ensaio de acordo com a NBR 5739:2007 

Módulo de elasticidade Realizar o ensaio de acordo com a NBR 8522:2008 

Resistência a tração Realizar o ensaio de acordo com a NBR 7222:1994 

Absorção de água Realizar ensaio de acordo com a NBR 9779:2012 

Ensaio de lixiviação Realizar ensaio de acordo com a NBR 10005:2004 

Ensaio de solubilização Realizar ensaio de acordo com a NBR 10006:2004 

Umidade Realizar ensaio de acordo com a NBR 6457:1986 

Fonte: Adaptado da Associação Brasileira de Normas Técnicas  

 

Na região de estudo a presença da indústria cimenteira não é comum, tendo 

como ponto mais próximo as fábricas localizadas na região metropolitana de Curitiba – 

PR, que ficam a aproximadamente 440 km da estação de Maringá. Portanto, esta forma 

de aproveitamento pode ser economicamente inviável por conta do transporte do lodo.  
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Por outro lado, a região metropolitana de Maringá é formada por inúmeras 

indústrias que são responsáveis por fabricarem blocos de concreto para pavimentação 

(paver). Segundo Tafael et al. (2015), é necessário a caracterização química e física do 

bloco intertravado com incorporação de lodo para verificar os possíveis efeitos desse 

processo. No Quadro 4.4 apresentam-se as análises laboratoriais a serem realizadas nos 

blocos de concreto com incorporação de lodo. 

 

Quadro 4.4 – Análises laboratoriais necessárias para incorporar o lodo na fabricação de intertravado 

                                                  Análise do cimento  

Expansibilidade a quente 

Tempo de pega 

Consistência normal  

Área superficial Blaine  

Óxidos totais  

Perda ao fogo   

CaO livre  

Resíduo insolúvel 

Massa especifica aparente 
 

 Fonte: Adaptado de Tafael et al. (2015)  

 

4.10.2 Incorporação para a fabricação de peças cerâmicas  

 

Segundo Megda et al. (2005), a incorporação de lodo de ETA em peças 

cerâmicas deve ocorrer quando se tem a predominância da argila, areia, silte, 

coagulantes (óxido de ferro e alumínio) e matéria orgânica. Durante a caracterização do 

resíduo, verificou-se que aproximadamente 90% do lodo gerado na ETA de Maringá é 

formado por tais elementos.  

Além disso, Megda et al. (2005) afirmam que não é indicado a incorporação de 

lodo que apresente quantidade elevada de cal e carvão ativado em pó, visto que 

comprometem o uso da cerâmica para comercialização. Na análise de fluorescência de 

Raio X e EDS não foi detectada a presença de carvão ativado em pó, uma vez que a 

estação não faz o uso deste tipo de produto. Além disso, a concentração de cal 

encontrada não deve apresentar riscos à qualidade das peças cerâmicas, portanto, esta 

pode ser uma forma de aproveitamento desse resíduo.  

As maiores dificuldades para garantir a incorporação do resíduo na fabricação de 

cerâmica vermelha seriam com relação à umidade do lodo e da quantidade de metais 

que podem variar de acordo com o período do ano (GERVASONI, 2014). Este não seria 
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um problema com relação ao lodo gerado na ETA objeto da presente pesquisa, uma vez 

que nas amostras analisadas a quantidade de metais não apresentaram variação 

significativa. 

Em relação à distância entre a ETA e as indústrias de olaria, a região norte do 

estado do Paraná possui um conjunto de fábricas localizadas nas cidades de São Pedro 

do Ivaí e Japurá, que ficam a uma distância de 85 km e 113 km, respectivamente. O 

custo do transporte do resíduo até as empresas poderia ser de responsabilidade da 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), assim como os gastos a serem 

gerados com as análises laboratoriais, que tem como objetivo garantir que o produto 

siga os parâmetros de qualidade das normas da ABNT. No entanto, ressalta-se que a 

utilização desse material na fabricação de materiais cerâmicos deve ser objeto de 

licenciamento junto aos órgãos ambientais. 

 

4.10.3 Disposição final do lodo em aterros  

 

Caso a companhia de saneamento do Paraná escolha pela disposição do resíduo 

em aterros é imprescindível que se realize o desaguamento do lodo, até que o material 

atinja um teor de sólidos entre 25% a 30%. Desse modo, viabilizando economicamente 

o transporte do resíduo. 

Na região de estudo apenas um aterro apresenta estrutura apropriada para que a 

disposição do lodo ocorra de forma correta, sendo que esta área está localizada a uma 

distância de aproximadamente 49 km da ETA de Maringá, na cidade de Itambé, PR. 

Atualmente, este aterro recebe resíduos Classe I e Classe II. De acordo com a 

administração do empreendimento, o aterro pode receber resíduo de ETA no estado 

sólido. 
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5 CONCLUSÃO  

 

A pesquisa possibilitou estimar e caracterizar o lodo gerado na estação de 

tratamento de água de Maringá, Paraná. Ao analisar os dados de quantificação pelo 

método de balanço de massa, observou-se que a estação é responsável por gerar uma 

grande quantidade de resíduo, com uma média mensal de aproximadamente 350 

toneladas. Em alguns períodos, como de dezembro a janeiro, tem-se uma maior 

produção de lodo devido ao aumento de chuvas na região, que é responsável por 

aumentar a quantidade de matéria orgânica e inorgânica existente na água bruta. 

Com relação ao desempenho entre os métodos de quantificação de lodo por 

balanço de massa e por fórmulas empíricas, verificou-se que ambos os métodos 

forneceram dados similares. Entretanto, o método de balanço de massa é mais indicado 

para quantificar a geração de resíduos na ETA, pois é responsável por realizar um 

balanceamento entre a qualidade da água bruta e da água tratada, além de ser 

recomendado para estações que foram construídas sem projetar uma área para tratar os 

resíduos. 

As caracterizações físico-químicas realizadas nas amostras permitiram 

identificar que o lodo apresenta variabilidade em relação aos parâmetros de sólidos 

totais, fixos, suspensos totais e dissolvidos totais ao longo do ano. Essa variabilidade 

ocorre devido à influência do período de chuvas e de estiagem sobre a água bruta 

captada no rio Pirapó.  

Além disso, foi possível concluir a partir da caracterização do resíduo, que o 

lodo é constituído predominantemente por óxido de ferro (Fe2O3), óxido de alumínio 

(Al2O2) e sílica (SiO2), independentemente do período de coleta. Com relação às 

características granulométricas e termogravimétricas, verificou-se que o resíduo é 

formado por irregularidades granulométricas, sem padronização e indicando uma perda 

de massa relativamente alta, de aproximadamente 24,3%. Para isso, sugere-se que a 

incorporação de lodo na fabricação de cerâmica/blocos cerâmicos e de cimento ocorra 

em dosagens pequenas, garantindo-se, assim, a qualidade e a destinação correta do 

material.  

Diante dos resultados de quantificação e de caracterização do lodo, pode-se 

afirmar que tal resíduo apresentou potencial para ser destinado independentemente do 

período de geração. Outrossim, observou-se que o lodo pode ser disposto em aterros, 

que apresentem licenciamento para o recebimento de resíduos classe II-A. No entanto, 
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recomenda-se realizar previamente o seu adensamento a fim de reduzir sua umidade e 

evitar a contaminação do solo e do lençol freático presente ao redor da área de 

disposição final. 

Deste modo, destaca-se a importância de aproveitar ou dispor desse resíduo de 

forma ambientalmente correta, visto que a sua disposição de forma incorreta é 

responsável por gerar impactos negativos. Além disso, a partir do desenvolvimento 

desta pesquisa, será possível que a administração da estação de Maringá tome decisões 

que visem garantir o cumprimento da PNRS (Lei Federal n° 12305:2010) e da 

Resolução SEMA n° 021:2009. 
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6 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS  

 

_ Incorporar o lodo gerado nos decantadores da estação de Maringá na fabricação de 

blocos de cerâmica vermelha e de cimento; 

_ Analisar a viabilidade econômica do custo de produção na incorporação de lodo para 

a fabricação de cerâmica e de cimento; 

_ Verificar a interferência da adição de lodo na fabricação de concreto e de cerâmica. 
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