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1 MANUAL DE OPERAÇÃO DA ETE 

1.1 INTRODUÇÃO 

Uma ETE - Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários é uma unidade 

operacional com estrutura física e padrão de funcionamento Industrial. Ela possui como 

principais insumos: esgotos brutos contaminados, energia elétrica e produtos químicos, 

devendo produzir: efluentes líquidos tratados, com presença de elementos químicos e 

orgânicos, componentes dentro de parâmetros previamente estabelecidos e que atendam ao 

lançamento de efluentes em corpos receptores (águas superficiais) na Legislação 

Ambiental; e resíduos sólidos a serem dispostos de forma adequada. 

Para atingir aos níveis de desempenho planejados, além dos equipamentos e 

unidades de processo, uma ETE deve possuir uma equipe técnica devidamente treinada, 

que tenha conhecimento das operações a serem realizadas.  

1.1.1   LIMPEZA DA ESTAÇÃO 

A limpeza da estação deve ser diária, pois permite tornar o local de trabalho 

agradável, como também é necessária para o seu bom funcionamento. A conservação a 

área da estação com corte de grama periódica, varrição dos acessos, instalações de lixeiras, 

pinturas, manutenção de cercas, as ações importantes para tornar o ambiente de trabalho 

agradável.  

Esta limpeza inclui ainda a lavagem periódica das calhas e paredes das unidades de 

tratamento, bem como a remoção de graxa e escuma de sua superfície. 
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1.2 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

O operador deve verificar o funcionamento de cada peça do equipamento instalado 

diariamente. As obstruções de bombas, válvulas e tubulações devem ser imediatamente 

removidas. As peças defeituosas devem ser conservadas ou substituídas, para que tal 

defeito não produza reflexos negativos em outras peças dos equipamentos. Neste ponto é 

bom lembrar que cuidados especiais deverão ser dirigidos aos aeradores fixos instalados, 

pois são as partes centrais e mais importantes do sistema de tratamento, e normalmente os 

que apresentam mais defeitos. A observação de ruídos, identificando problemas mecânicos 

nos seus estágios iniciais, poderá evitar despesas maiores com reparos ou substituições 

futuras. 

Torna-se necessário que o operador cadastre todos os equipamentos instalados e 

monte fichas anotando (segundo recomendação do fabricante) a freqüência e o tipo de 

manutenção prevista. Deve ser anotado também sempre que ocorrer manutenção corretiva 

(causa do problema e a peça substituída). Estão anexadas a este relatório os manuais de 

operação e manutenção dos principais equipamentos eletromecânicos em funcionamento 

na ETE, tais como: Compressores, bombas e motores. 

É de fundamental importância que o operador siga rigorosamente o esquema de 

lubrificação e as instruções de manutenção dos equipamentos, fornecidos pelo fabricante e 

anexados a este manual de operação. Deverão ser usados óleos e graxas apropriadas. 

Uma lubrificação deficiente poderá ocasionar um superaquecimento nos mancais de 

apoio. Em anexo estão disponibilizados todos os manuais de instalação, operação e 

manutenção dos principais equipamentos eletromecânicos em operação na ETE.  

Uma pintura deverá ser feita periodicamente sempre que se fizer necessário, dando-

se especial atenção às partes em aço (ferro). 

1.3 PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO 

O procedimento de operação da Estação de Esgoto de Correia Pinto requer um 

acompanhamento de laboratório, a fim de verificar os parâmetros cinéticos e as 

características biológicas e de sedimentabilidade. Será através do conhecimento destes 

dados que eventuais modificações nas regras operativas serão estabelecidas. 
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1.3.1 ESGOTO BRUTO 

A Legislação vigente seja esta de nível de abrangência federal - Resolução 

CONAMA nº 357/05, ou de nível de abrangência estadual - lei 14.250/81 não faz nenhuma 

menção sobre obrigatoriedade de coleta e análise dos esgotos brutos a tratar. Como 

exceção a esta regra, a legislação estadual, no Artigo 19 (padrões de lançamento de 

efluentes líquidos), alínea XIV (DBO5,20), menciona que: 

“DBO 5 dias, 20 º (vinte graus centígrados) no máximo 60 mg/l (sessenta 

miligrama por litro). Este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de 

sistema de tratamento de águas residuárias que reduza a carga poluidora em termos de 

DBO 5 dias, 20 º C do despejo em no mínimo 80 %”  

Para verificar o desempenho de remoção de DBO5,20, no caso do lançamento ser 

superior a 60 mg/l, é necessário saber a DBO5,20 de entrada do tratamento. 

Conhecer as características do esgoto bruto é indispensável para efetuar o controle 

operacional da estação, uma vez que esta foi dimensionada para ser operada dentro um 

padrão teórico de parâmetros de esgotos e este pode variar em função dos costumes e 

hábitos da população local. 

Para o os esgotos brutos, são consideradas como necessárias as seguintes 

determinações e freqüências, segundo sugestão da Projetista da ETE – Estação de 

Tratamento de Efluentes: 

Freqüências Diárias (no local): Temperatura do esgoto, Temperatura do ar, vazão 

de entrada e pH.   

Freqüência mensal (em laboratório): Acidez, Ácido sulfídrico, Alcalinidade total, 

Cloretos, DBO5, DQO, Detergentes, Fosfatos, Gorduras, Nitrogênio amoniacal, Nitrogênio 

orgânico, Sólidos: totais, totais - fixos, totais voláteis, em suspensão, em suspensão - 

voláteis e em suspensão - fixos. 

Parâmetros para extenso monitoramento e controle operacional da ETE: 
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1.3.2 CANAL DE CHEGADA 

Os esgotos provenientes da estação de recalque final – ER Final chegam a ETE por 

recalque, onde são dispostos no canal de chegada, construído em concreto armado, 

operando a lâmina livre, e que interliga o sistema de gradeamento em regime laminar. O 

canal de chegada, pela velocidade do fluxo dos esgotos, dificilmente necessitam de uma 

limpeza específica.  

1.3.3  GRADEAMENTO 

A operação de remoção dos sólidos grosseiros será realizada, segundo projeto, por 

unidade de grades de barras de ferro, com limpeza por dispositivo mecânico automatizado, 

com acionamento direto por moto-redutor de engrenagens. Equipamento de Grades fixas 

com braço de limpeza rotativo, este dispositivo de proteção esta disposto inclinado no 

canal de chegada, de forma a permitir o fluxo normal dos esgotos. 

Esta operação de remoção de sólidos grosseiros, realizada por grade fixa e 

dispositivo de limpeza mecânico (equipamento de automatização) visa a remoção dos 

sólidos flutuantes e imersos no líquido, de alta e baixa densidade. São sólidos provenientes 

da rede de esgoto (material procedente do uso inadequado das instalações prediais, dos 

coletores públicos). 

A operação do sistema de limpeza mecanizado terá efetiva funcionalidade quando a 

vazão de esgotos estiver alta, com a vazão de mais de uma bomba da elevatória final, com 

a rede coletora de esgotos das Sub-bacias contribuintes efetivamente implantadas. Até este 

momento, poderá o gradeamento operar com o com o sistema desligado, com ligamento 

eventual, para a limpeza da grade, com verificação visual dos operadores de que existe 

significativa quantidade de resíduos sólidos impedindo o fluxo dos esgotos na grade. 

A remoção dos sólidos grosseiros nos esgotos tem como finalidade: 

• Proteção dos dispositivos de tratamento dos esgotos, tais como: aeradores, 

tubulações de interligação; 

• Remoção parcial da carga poluidora, melhoria do desempenho das unidades 

subseqüente da estação de tratamento de esgoto. 
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• Proteção dos corpos d’água receptores, garantindo os aspectos estéticos e 

ambientais. 

1.3.3.1 RETIRADA DO MATERIAL RETIDO 

O material retido na grade deverá ser removido o mais rapidamente possível, com o 

auxilio de um ancinho acionado manualmente, de modo a evitar represamento dos esgotos 

no canal à montante, e conseqüentemente elevação do nível e aumento excessivo da 

velocidade do liquido entre as barras, provocando o arraste do material que se prende entre 

as barras. 

A quantidade e qualidade do material retido, evidentemente, são função da 

educação sanitária da população beneficiada. 

1.3.3.2 PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 

• O operador ou auxiliar de operação deverá observar a remoção automática dos 

resíduos, caso ocorra qualquer obstrução, o sistema de automação deve ser 

desligado e com auxílio de um ancinho, arrastel ou escova, remover o material 

retido na grade, quantas vezes necessárias, posteriormente verificar, corrigir ou 

solicitar a manutenção do equipamento, caso necessário; 

• O material removido deve ser disposto imediatamente em um cesto coletor, situado 

junto (em cima) da unidade de gradeamento; 

• Está implantada calha de alumínio para o encaminhamento dos materiais removidos 

para contentor (principalmente quando ocorrer maior vazão de esgotos em 

tratamento). Para facilitar a descida de material pela calha pode ser utilizado 

raspador ou jatos d’água, com uso de mangueira. 

• Se for necessário, poderá ser feita uma lavagem com jato d’água para remoção do 

material grosseiro, com auxílio de escova ou raspador, evitando a emanação de 

odores desagradáveis, proliferação de insetos. 

• Encaminhamento (auxílio de carrinho de mão, balde ou contentor com parte 

superior aberta) do material a uma unidade de secagem natural (ao ar livre 

protegido de intempérie). 

• Adição de óxido de cálcio (cal): nos casos de emissão excessiva de odores 

desagradáveis ou elevada proliferação de insetos em torno dos locais ou recipientes 

utilizados para a disposição final. 
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• Destino final: O material seco (ou ainda parcialmente úmido) deverá ser 

encaminhado ao Aterro Sanitário. Devido a remoção do material sem 

processamento e tratamento, este apresenta riscos patológicos e químicos. O 

material sólido antes de ser encaminhado ao destino final deverá ser pesado ou 

cubado e seu peso registrado na ficha de operação. 

Importante: O Operador quando da realização das limpezas do equipamento e 

remoção de material deverá portar os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) 

obrigatórios para esta área de operação. Deverá ser dada atenção especial as luvas 

impermeáveis (Borracha ou plástico resistente), que não deverão conter furos e máscara 

para reduzir a possibilidade de contaminação pelo ar. 

1.3.4 CANAL DE LIGAÇÃO ENTRE GRADEAMENTO E CAIXA DE AREIA 

Os esgotos, após passarem pela gradeamento, são conduzidos à caixa de areia 

através de um canal de forma retangular, construído em concreto armado, operando a 

lâmina livre, em regime laminar. 

O canal de ligação, pela velocidade do fluxo dos esgotos, dificilmente necessitam 

de uma limpeza específica.  

1.3.5  CAIXA DE AREIA 

A caixa de areia projetada é do tipo convencional retangular por gravidade, possui 

dois canais paralelos com funcionamento alternado, devendo realizar as seguintes 

operações: 

• Manter aberto um canal e o outro fechado, durante no Maximo 15 dias, para que 

ocorra a sedimentação da areia contida na massa liquida. 

• Caso o compartimento especialmente projetado para acumulo de areia estiver 

cheio, deve-se interromper (paralisar) o fluxo, transferindo (o fluxo) para o outro 

canal que deve estar limpo.  

• O canal fechado e com areia, deverá ficar em repouso absoluto, por um período 

mínimo de 1 hora; 
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• Após este período deve-se efetuar a drenagem do liquido retido na câmara, ou seja, 

a retira do líquido excedente; 

• Uma vez retirado o liquido excedente, a areia deverá ser removida manualmente, 

com auxilio de pá, balde e carrinho de mão; 

• O material retido é encaminhado ao pátio protegido; 

• Como não esta prevista a lavagem da areia, visando sua reutilização, esta deverá ser 

encaminhada para o aterro sanitário municipal. 

• Deve-se efetuar a pesagem da areia (depois de drenada) visando conhecer a 

quantidade gerada. 

A remoção da areia tem por finalidade eliminar ou abrandar os efeitos adversos ao 

funcionamento das partes componentes da estação a jusante, bem como os impactos 

causados ao corpo receptor. 

Na caixa de areia foi previsto um tanque de armazenamento, o qual foi 

dimensionado para receber a areia durante alguns dias. No início de operação da ETE, nos 

seus primeiros anos, a caixa de areia estará super dimensionada, pois a mesma está 

adequada para grandes vazões de Esgoto bruto, onde ocorrerão maiores volumes de areia a 

ser removida. Em fim de plano a caixa consegue conter até 15 dias de areia removida.  

1.3.6 CANAL DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXA DE AREIA E PARSHALL 

Os esgotos isentos de areia são encaminhados ao controle da vazão por meio de um 

canal, construído em concreto armado, operando a lâmina livre, que interliga ao medidor 

Parshall. 

1.3.7 MEDIDOR DE VAZÃO 

Visando permitir conhecer a quantidade liquida de esgotos que chegam a estação de 

tratamento será instalado um medidor de vazão tipo Parshall, de forma conjugada a caixa 

de areia.  
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1.3.8 MEDIÇÃO DE VAZÃO 

A medição da vazão será feita de forma manual, com leitura direta pelo operador a 

régua graduada instalada junto ao Parshall (lado montante), a medição de vazão permitira 

controlar as dificuldades operacionais, presentes durante a operação.  

1.3.9 CANAL ENTRE A CALHA PARSHALL E A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 

Os esgotos após passarem pela calha parshall, são encaminhados a caixa de 

distribuição de vazão, através de um canal de ligação. 

1.3.10 REATOR ANAERÓBIO (UASB) 

Reduz a carga orgânica (poluição) em torno de 60%. Responsável pela geração de 

lodo, o qual é descartado periodicamente, sendo este conduzido até o leito de secagem e o 

sobrenadante retornando por recalque para o tanque de aeração. No reator anaeróbio 

também a geração de gases durante o processo, como o gás metano e sulfídrico, sendo 

estes queimados na chaminé implantada. 

O descarte de lodo deve se dar quando iniciar um arraste de material (lodo ou 

flocos deste) na saída do reator para o tanque de aeração. Este controle é visual, porém 

com o passar do tempo e a operação rotineira da ETE, pode ser definido uma rotina de 

descarga, sem depender do controle visual do operador. 

1.3.11 INÍCIO DE OPERAÇÃO DO REATOR ANAERÓBIO 

Quando do início de operação de um reator anaeróbio este deverá ser preenchido 

inicialmente com água. Este primeiro enchimento permitirá os controles de recalque 

diferencial e total do tanque, além de controle de fissuras, trincas e vazamentos do tanque e 

de partes operacionais, tais como calhas, réguas de distribuição e outros. 

Após o acompanhamento dos recalques, deverá ser iniciado o processo de 

tratamento em si. 

Para o início de processamento e formação do meio orgânico anaeróbio, deverá ser 

realizado os seguintes passos iniciais: 
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Primeiro dia - Verificar o pH (e a acidez) do efluente contido no reator. No caso 

do pH estar abaixo de 7, corrigir com a adição de pequenas quantidades de Soda Cáustica - 

Hidróxido de Cálcio (CaOH2) até o meio atingir pH entre 7 e 8. 

Segundo dia – Adicionar lodo digerido (12 m³) proveniente de um Reator 

Anaeróbio em Operação (coletado no descarte de lodo). O volume a ser acrescentado 

poderá ser de 1 % (12 m³) da capacidade total do reator. O lodo digerido deverá ser 

colocado na Caixa de Distribuição do Reator, permitindo sua distribuição homogênea no 

fundo do Reator. Movimentar o meio, por intermédio de bomba submersível, recalcando 

para dentro do próprio tanque. Verificar o pH e corrigir, caso necessário, para valores entre 

7 e 8. 

Terceiro dia – Adicionar esgotos, utilizando como entrada o controle da caixa de 

distribuição. Adicionar nesta primeira operação 20 m³ (pouco mais de 1,5 % do volume do 

reator). Movimentar o meio aquoso do reator com a bomba submersível e corrigir o pH, 

caso necessário. 

Quarto dia – Se for possível, adicionar mais lodo digerido proveniente de um 

reator em operação, até um limite de 20 % do volume total do reator, ou seja, repetir o 

segundo dia. Se não for possível dispor de mais lodo, repetir o terceiro dia, porém 

adicionando mais esgotos. Movimentar o meio aquoso do reator com a bomba submersível 

e corrigir o pH, caso necessário. 

Dias seguintes - Manter o procedimento de adicionar mais lodo digerido, quando 

disponível (até o limite de máximo) ou esgotos coletados, sempre acrescentando mais ao 

volume anteriormente adicionado. Sempre verificar o pH e corrigir com soda cáustica - 

hidróxido de cálcio (CaOH2), em solução líquida a 50 %,  mantendo entre 7 e 8. A partir 

do quinto dia, controlar o oxigênio dissolvido no meio aquoso, que deverá decair 

gradativamente. 

Não deverá ser realizada remoção de lodo digerido do reator, até que este passe a 

estabilizar o pH e passe a ser recalcado esgotos brutos provenientes da Rede Coletora e 

domicílios a serem ligados ao sistema e até que o oxigênio dissolvido seja inexistente.    
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Quando do acréscimo de lodo ou água no reator, o excesso de volume deverá ser 

encaminhado para o tanque de aeração. Verificar neste processo de transferência se não 

está ocorrendo perda de lodo para o Tanque de aeração, com verificação visual do material 

na saída do reator. O controle de quantidade de sólidos na saída do Reator pode ser 

realizado com teste de sedimentação/decantação em Cone Inhoff.    

1.3.12 TANQUE AERADO 

Os líquidos efluentes dos reatores anaeróbios serão conduzidos ao tanque aerado. O 

tratamento biológico será pelo processo de lodos ativados convencional. Foi projetado um 

tanque de aeração. O Tanque Aerado foi projetado através do critério de idade de lodo. 

1.3.13 INÍCIO DE OPERAÇÃO DO REATOR AERÓBIO (TANQUE AERADO) 

O Tanque aerado deverá ser preenchido inicialmente com água, podendo ser de Rio 

(pela maior facilidade da operação de enchimento). Este primeiro enchimento permitirá os 

controles de recalque diferencial e total do tanque, além de controle de fissuras, trincas e 

vazamentos do tanque e de partes operacionais, tais como calhas, réguas de distribuição e 

outros. 

Após o acompanhamento dos recalques, deverá ser iniciado o processo de 

tratamento em si. 

Para o início de processamento e formação do meio orgânico aeróbio, deverão ser 

realizados os seguintes passos iniciais: 

Primeiro dia - Verificar o pH (e a acidez) do efluente contido no Tanque. No caso 

do pH estar abaixo de 7, corrigir com a adição de Soda Cáustica - Hidróxido de Cálcio 

(CaOH2) até o meio atingir pH entre 7 e 8. 
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Segundo dia e dias seguintes – Com a adição de Lodo digerido no Reator 

anaeróbio, ocorrerá a transferência proporcional de efluente proveniente do Reator 

Anaeróbio para o Tanque Aerado. Acionar alguns aeradores superficiais por tanque (1 ou 2 

por câmara) para ocorra a aeração do meio e o movimento deste. Verificar o pH e corrigir, 

com adição de Soda Cáustica - Hidróxido de Cálcio (CaOH2), até valor entre 7 e 8. 

Verificar a concentração de Oxigênio Dissolvido do meio (que deve ser mantido entre 1,5 

e 2 mg/l, com maior ou menor operação de aeradores). Se mesmo que com 1 aerador 

operando por tanque o Oxigênio Dissolvido se eleve, deve ser reduzido o tempo de 

aeração, com algumas horas sem aeração de alguns aeradores superficiais. 

Caso o volume de lodo demore muito a se formar, com baixa concentração de 

soídos, pode ser encaminhado todo o material presente no tanque para apenas uma das 

câmaras, para maior concentração de lodo e maior eficiência no tratamento. O controle de 

quantidade de sólidos no tanque de aeração pode ser realizado com teste de 

decantação/sedimentação em Cone Inhoff.   

1.3.14 CONDICIONANTES OPERACIONAIS 

O tanque de aeração deve ser controlado de forma a permitir: 

• Concentração de sólidos no interior do tanque de aeração deve ser de 4.000 mg/l; 

•  Idade de lodo de 4,7 dias; e  

• Massa de oxigênio fornecida ao tanque de aeração igual ou superior a duas vezes e 

meia a carga de DBO5 aplicada ao tanque de aeração; 

• Concentração de oxigênio dissolvido no tanque de aeração deve ser 2,0 mg/l. 

O operador da estação deve efetuar testes de controle da estação, visando permitir 

efetuar com bastante segurança o controle operacional do tanque de aeração. Entre os 

principais testes recomenda-se: 

Tabela 1 - Tipo de teste e Freqüência, para análise no tanque de aeração 

Teste Freqüência 
Sedimentabilidade do lodo diária 
Sólidos em suspensão semanal 
Índice volumétrico de lodo semanal 
Índice de densidade do lodo semanal 
Oxigênio dissolvido diária 
Idade do lodo semanal 
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a) Verificação da sedimentabilidade do lodo: 

Aparelhagem necessária: 

• Cone Inhoff; 

• Cronômetro; 

Local de Coleta da Amostra 

• Junto à saída do tanque de aeração 

Reagentes 

• Não são necessários 

Técnica 

• Com o auxílio de um frasco plástico de boca larga de 2 litros, preso a uma haste de 

madeira, colete a amostra. 

• Introduza 1000 ml da amostra no cone Inhoff, anote o tempo e de 5 em 5 minutos 

marque (efetue a leitura) quanto de lodo sedimentou. 

• Utilize as leituras do lodo sedimentado aos 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos para a 

construção da curva do lodo decantado.  

Interpretação do resultado 

Este teste de lodo decantado é uma medida da “saúde do lodo ativado”. Se o lodo 

ativado estiver em boas condições, rapidamente ele se sedimentará e compactará no fundo 

do cilindro. O líquido sobrenadante será límpido e pequenas gotículas de oxigênio 

dissolvido poderão ser vistas aderidas na parede interna do cilindro. 

b) Verificação dos Sólidos em Suspensão no Tanque de Aeração 

Local de Coleta da Amostra 

Junto à saída do tanque de aeração, utilizar a mesma amostra de sólidos 

sedimentáveis deverá ser feito o teste de sólidos em suspensão. 

Este ensaio deve ser realizado em laboratório 
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Controle da Concentração de sólidos no tanque de aeração; 

A concentração de sólidos no tanque de aeração deve se constante, pois, a 

manutenção da concentração do lodo implica normalmente na manutenção da qualidade 

boa (ou a esperada) do efluente. Para o controle dos sólidos em suspensão, deve-se utilizar 

a manutenção da vazão de lodo excedente, embora possa ser utilizada, dentro de certos 

limites, a manipulação da vazão de lodo de retorno. O ajuste do nível desejado de sólidos 

em suspensão é essencial para o sucesso do controle. Os aspectos operacionais a serem 

observados nesse sentido são: 

• Um sólido em suspensão constante implica numa carga variável de sólidos para o 

decantador, já que a vazão afluente é normalmente variável.  

• O nível de sólidos em suspensão no tanque de aeração afeta a remoção de matéria 

carbonácea (DBO), quanto à nitrificação e desnitrificação. Maiores valores de 

sólidos em suspensão podem aumentar a eficiência da remoção de DBO5, mas 

podem em paralelo causar maior consumo de oxigênio dissolvido, causando a 

redução na concentração de oxigênio dissolvido no tanque de aeração. Portanto o 

operador deve manter uma concentração de sólidos em suspensão a maior possível, 

desde que a concentração de oxigênio dissolvido maior ou igual a 1,5 mg/l.  

c) Verificação do Índice Volumétrico de Lodo 

Este é definido como o volume em mililitros ocupado por 1 grama de lodo ativado 

depois de sedimentar durante 30 minutos. 

Método de cálculo: 

Índice de lodo =      (lodo sedimentado em 30 min.) (ml/l) x 1000 

                           Sólidos em suspensão no tanque de aeração em mg/l 

Interpretação do resultado: 

Quanto mais baixos valores de índice de lodo, melhores serão as condições de 

sedimentabilidade do lodo, ao passo que, valores altos indicarão más qualidades de 

sedimentação. 

Índices de lodo na faixa de 90 a 110 indicam condições de boa sedimentabilidade 

do lodo. 
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d) Verificação do Índice de Densidade do Lodo 

É também um método de se medir a sedimentabilidade do lodo. Difere do índice de 

lodo porque, quanto maior o índice de densidade de lodo, melhor serão as qualidades de 

sedimentação do lodo. 

Método de cálculo: 

Índice de densidade de lodo = mg/l de sólidos em suspensão no tanque de aeração 

                                              ml/l de sólidos sedimentáveis 30 min x 10 ou  

Índice de densidade de lodo =         100 

                                                      Índice de lodo 

Interpretação do resultado: 

O índice de densidade do lodo é a concentração em porcentagem de sólidos que o 

lodo assumirá depois de se sedimentar 30 minutos. Lodo com índice de densidade de lodo 

maior que 1 é considerado de boa qualidade. 

e) Verificação da quantidade de oxigênio dissolvido no tanque de aeração 

Para manter o bom processo de lodos ativados, a presença de oxigênio dissolvido 

no tanque de aeração é de fundamental importância. 

Uma análise de controle diário permitirá uma maior flexibilidade na operação. 

Aparelhagem necessária 

• Aparelho de leitura direta de oxigênio dissolvido. 

Local de Coleta da Amostra 

Para a análise de rotina diária deve-se efetuar a verificação imediata do teor de 

oxigênio na saída do tanque de aeração. As amostras devem ser colhidas a cerca de 0,50 m 

abaixo da superfície líquida. 

É recomendável periodicamente (uma vez por mês) realizar medição do oxigênio 

ao longo do tanque de aeração (entrada do tanque, meio e saída) em profundidades 

diferentes (fundo, meio e superfície), permitindo construir a curva de oxigênio ao longo do 

tanque em profundidades diferentes. Para realização desta coleta é necessário dispor de 

aparelho de coleta para oxigênio. 
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Interpretação do resultado: 

A concentração de oxigênio dissolvido no tanque de aeração deve ser superior a 

1,5mg/l. 

f) Verificação da Idade do Lodo 

A idade de lodo indica o tempo que uma partícula em suspensão permanece sob 

aeração. 

Método de cálculo 

Volume do tanque de aeração (litros) x concentração sólidos; 

                Idade do lodo = em suspensão  no tanque de aeração (mg/l) 

                    Vazão (l/dia) x sólidos em suspensão no efluente 

                   antes de entrar no tanque de aeração (bruto) 
 

Controle da Idade do lodo 
 

Dois métodos práticos podem ser utilizados para controlar a idade de lodo: 

• Descarte dos sólidos da linha de recirculação de lodo (a concentração de lodo 

excedente é igual à concentração de lodo de retorno); 

• Descarte dos sólidos do tanque de aeração ou do seu efluente (a concentração do 

lodo excedente é igual aos sólidos em suspensão no tanque de aeração), sendo este 

método denominado Controle Hidráulico; 
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1.3.15 DECANTADORES 

O decantador secundário (final) instalado é com remoção mecânica do lodo (por 

raspagem). O decantador ocupa um papel de relevância no conjunto das unidades de 

tratamento, uma vez que neles se processa a decantação, a retirada do lodo recirculado para 

o tanque de aeração. O operador nunca deve esquecer que é fundamental para o sistema 

que o lodo retorne rapidamente e imediatamente apos ter sedimentado ao tanque de 

aeração. O decantador deve cumprir sua finalidade básica que é: realizar uma boa 

separação dos sólidos provenientes do tanque de aeração, obtendo-se um efluente final 

bem clarificado, de baixa turbidez, com baixa concentração de sólidos em suspensão, da 

ordem de 20 a 30 mg/l. Os teste de índice volumétrico de lodo, descrito no capitulo de 

tanque de aeração, é um bom indicador para efetuar o controle operacional do decantador. 

1.3.16 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RECIRCULAÇÃO DO LODO 

É Importante observar que a estação não possui dispositivo de medição da vazão de 

recirculação de lodo ativado. É necessário a  instalação tal dispositivo, conforme determina 

a NB 570/1990, permitindo ao operador efetuar os ajuste e controle de vazão de lodo 

recirculado.  

1.3.17 ADENSADOR DE LODO 

A função operacional do adensador de lodo e de retirar mais água do lodo 

descartado no Tanque de aeração, para que este seja conduzido ao Leito de Secagem. O 

tanque de adensamento de lodo apresenta duas partes distintas: 

• Uma câmara menor, que recebe os lodos primários advindos dos Reatores 

Anaeróbios; e 

• Uma câmara maior, que recebe os lodos secundários advindos dos Aeradores. 

Do volume de lodos produzidos na ETE, a maior parte é produzida no processo de 

Tratamento Secundário (lodos ativados). Neste processo, os lodos segregados nos 

decantadores secundários são recalcados para o tanque de aeração. Os lodos produzidos 

neste são encaminhados para o Tanque de Adensamento (câmara secundária maior), esta 

anterior ao processo de secagem automatizado. 
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Outra etapa de remoção de lodos é executada no Processo de Tratamento Primário, 

nos reatores anaeróbios. Neste processo, os lodos coletados nas partes inferiores dos 

reatores são encaminhados por gravidade para a Câmara Primária do Tanque de 

Adensamento de lodo. Os volumes de lodos produzidos nos Reatores anaeróbios são bem 

menores que o produzido na Aeração.  

Existem saídas separadas das duas câmaras do Tanque de Adensamento para o 

Conti-press. A operação predominante, devido ao volume de lodos produzidos, é de 

encaminhamento dos lodos da câmara secundária, lodos do aerador, para o processo de 

prensagem. Eventualmente, conforme o volume acumulado na Câmara Primária deve ser 

encaminhado este lodo para secagem. O tempo de operação do Equipamento de Conti-

press, ao longo dos turnos de trabalho, para a secagem dos lodos adensados em cada 

câmara deverão ser definidos e revistos ocasionalmente pela equipe de operação, tendo em 

vista que a produção de lodos é variada em cada processo de tratamento.  

1.3.17.1 INÍCIO DE OPERAÇÃO DO ADENSADOR DE LODO 

O adensador de lodo deverá ser preenchido gradativamente quando passar a ocorrer 

excedente de lodo no reator anaeróbio e no Tanque aerado, o que deverá ocorrer com 

relativo retardo (alguns meses) em relação a operação dos demais tanques de tratamento. 

Este primeiro enchimento permitirá os controles de recalque diferencial e total do tanque, 

além de controle de fissuras, trincas e vazamentos do tanque e de partes operacionais, tais 

como calhas, réguas de distribuição e outros. 

Após o acompanhamento dos recalques, deverá ser iniciado o processo de 

tratamento em si. 

Após o controle de adensamento do lodo, com a verificação visual da clarificação 

do sobrenadante do lodo nas câmaras do adensador, deve ser realizado os seguintes passos 

iniciais: 

Após o enchimento - Verificar a densidade do lodo no tanque de adensamento, 

através de análise do volume de lodo sedimentável em Cone Inhoff, com prolongado 

tempo de decantação (24 horas). Após a decantação total, obter uma amostra do lodo 

decantado, para secagem do mesmo e verificação do volume total de sólidos contidos no 

lodo. Este teste deverá ser feito por laboratório habilitado que possua estufa de secagem. 
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Verificar a relação entre lodo decantado e volume total do tanque, além de verificar 

a aparência do sobrenadante clarificado (teste de cone Inhoff). 

O sistema de descarte do sobrenadante, para posterior recalque deste para o Tanque 

de aeração, deverá ser realizado de forma gradativa, com a abertura gradual, de cima para 

baixo, dos diversos registros existentes no adensador de lodo. A operação de abertura de 

registros de ser realizada até acima do nível aparente de lodo adensado no tanque 

adensador. 

O sobrenadante descartado do adensador de lado é recalcado por bomba 

submersível instalada no poço ao lado das câmaras de adensamento, com recalque de 

retorno para o tanque de aeração. 

Esta bomba de recalque de lodo é do tipo Submersível, marca Schneider, potência 

de 0,5 HP, que permite atender até o final de plano o recalque dos clarificados no 

adensador de lodo.  

1.3.18 LEITO DE SECAGEM 

Existe atualmente um leito de secagem, com 11células, sua utilização deve se dar 

de forma alternada e seqüencial. O leito de secagem deve ser carreado com lodo 

proveniente de adensador de lodo. 

As operações de limpeza e preparação dos leitos de secagem obedecem à seqüência 

de tarefas relacionadas a seguir: 

Carregamento de uma célula do leito de secagem: As camadas de lodo 

descarregadas nos leitos de secagem não devem ser superiores a 30 cm de altura. Em 

operação normal adota-se uma espessura de 25 cm. 

Secagem: O lodo deve ficar secando durante um período que normalmente varia de 

12 a 20 dias, ou quando o teor de umidade do lodo atinge valores de 60 a 70%. 

Na prática o lodo é considerado seco quando possui boas qualidades para remoção 

(com pá) e transporte.  

Remoção: O lodo seco deve ser removido o mais rapidamente possível. A demora 

poderá acarretar problemas à operação da estação de tratamento. 
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O lodo seco deve ser removido, de forma manual, com auxilio de pá e carrinho, é 

necessário a realização de uma limpeza cuidadosa, antes de se dar nova carga de lodo 

digerido. A operação da camada suporte de tijolo obedecerá à seguinte seqüência: 

Limpeza: Varrer o material remanescente da remoção do lodo seco, com os 

fragmentos do lodo seco; deve-se retirar também à areia agregada ou removida durante a 

operação de descarga do lodo nos leitos; 

Limpar as juntas entre tijolos e remover qualquer fragmento de lodo seco penetrado 

entre as juntas; 

Remover as vegetações,se for o caso, germinadas e desenvolvidas nas juntas; 

Recompor e nivelar, com tijolos ou areia, as falhas provocadas nas operações de 

remoção do lodo e limpeza da camada suporte; 

Manter o leito, recentemente limpo, sem utilização durante no mínimo de três dias 

ensolarados. 

1.3.19 LABORATÓRIO E BWC DOS OPERADORES 

As águas servidas, resíduos dos trabalhos de levantamento de dados operacionais 

com amostras e esgotos de banheiro do laboratório são encaminhados para um poço de 

serviço no qual está instalado uma pequena bomba de recalque de esgotos que encaminha 

este para o Tanque de aeração.  

1.3.20 DESINFECÇÃO DOS EFLUENTES TRATADOS - TANQUE DE CONTATO 

Os líquidos efluentes clarificados nos decantadores são encaminhados para o 

Tanque de contato, onde em seu início é dosado o hipoclorito de sódio, material usado para 

introdução de cloro nos efluentes, para a desinfecção dos mesmos. A bomba dosadora é do 

tipo pulsante, com regulagem de vazão da solução de hipoclorito de sódio. A vazão de 

dosagem do desinfetante depende diretamente da vazão de esgotos na ETE.  
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A desinfecção por cloro é adotada para que o número de coliformes fecais e totais 

nas águas do Rio não tenha seu número comprometido após o lançamento dos efluentes, 

principalmente quando a vazão de tratamento na ETE for grande, dependendo esta de 

implantação de redes coletoras nas bacias do Rio. Além da função de desinfecção, a 

presença de cloro no efluente tratado diminui a cor do mesmo, sendo este parâmetros 

limitado pela legislação ambiental e esta é de difícil remoção durante o processo de 

tratamento na ETE. 

O tempo de contato para a total mistura e desinfecção dos efluentes deve reduzir 

com o aumento da vazão, chegando a 15 minutos. É importante que seja constantemente 

verificada a concentração de cloro no efluente desinfetado, na saída da ETE, para que este 

se mantenha entre 0,5 e 1,0 mg/l.  

1.3.21 MEDIDOR DE VAZÃO FINAL 

Os esgotos efluentes dos decantadores serão encaminhados a um vertedor do tipo 

Parshall, com características idênticas ao Parshall da unidade preliminar. O objetivo é 

conhecer a vazão lançada no Rio. 

1.3.22 EFLUENTE FINAL 

O efluente final é lançado no Rio. Estamos sugerindo as seguintes análises 

rotineiras de coleta de amostras e verificação de parâmetros de lançamento no Corpo 

Receptor. Os parâmetros de lançamento de Efluentes da Resolução Conama 357/05 e o 

Decreto 14.250/81, conforme apresentados nos anexos 2 e 4, respectivamente, são bem 

mais abrangentes, porém o custo destas análises, conforme os parâmetros da legislação, 

inviabilizam as coletas rotineiras. A fim de promover um conhecimento significativo da 

ETE, porém dentro de valores financeiros mais acessíveis para as atividades de coleta e 

análise, são sugeridas as seguintes freqüências:  

Análises previstas a serem realizadas no efluente final após a medição final: 

• Freqüência semanal (entre parênteses, indicação na legislação que impõe Valores 

mínimos ou máximos de referência): 

Alcalinidade total; 

Cloro residual; 

Oxigênio Dissolvido, (Conama 357 e Decreto 14.250); 
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pH (Conama 357 e Decreto 14.250); 

Turbidez (Conama 357 e Decreto 14.250); 

Sólidos sedimentáveis;  

Medição de vazão. 

• Freqüência mensal (em laboratório): 

DBO5 (Decreto 14.250); 

DQO; 

Fosfato Total ; 

Nitrogênio Amoniacal (Resolução Conama 357) e Total; 

Sólidos Totais, Sólidos em suspensão e Sólidos dissolvidos (Decreto 14.250) ou  

sedimentáveis (Conama 357); 

• Coliformes fecais e totais; 

1.3.23 MONITORAMENTO NO CORPO RECEPTOR  

A Resolução Conama 357/05 e o decreto 14.250/81 não obrigam a coleta e análise 

de amostras do corpo receptor. Porém, para um maior controle das condições de 

autodepuração do corpo receptor em relação aos efluentes lançados, e para verificar a 

influência do lançamento dos efluentes quanto a Classe do Rio, são interessantes de serem 

coletadas e analisadas amostras conforme abaixo citadas. 

Deverá ser previsto o monitoramento no corpo receptor, que recebe os efluentes 

após tratamento. Devem ser feitas a seguintes análises, observando a resolução CONAMA 

Nº 357/05 e Decreto Estadual Nº 14.250/81 para a Classe do Rio. 

Parâmetros a serem analisados com freqüência mensal: 

• Os mesmos parâmetros analisados no efluente final (Alcalinidade total, Oxigênio 

Dissolvido, pH, turbidez, sólidos sedimentáveis, medição de vazão, DBO5, DQO, 

Fosfato Total, Nitrogênio Amoniacal e Nitrogênio Total, Sólidos Totais, Sólidos 

em suspensão ou sedimentáveis e Sólidos dissolvidos e temperatura, coliformes 

fecais e totais). 

Local de coleta: 

• 50 metros a montante do lançamento. 

• 100 metros a jusante do ponto de lançamento (após zona de mistura). 
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Instalação de uma estação fluviométrica no ponto de monitoramento a jusante 

Seria recomendável a futura instalação de Estação fluviométrica, no ponto de 

monitoramento a jusante para medição da vazão do rio, o que permitirá determinar a 

relação entre a vazão de Efluentes lançados pela ETE e a vazão do rio. Esta estação pode 

ser executada com batimetria da seção do rio e instalação de régua graduada de nível do 

rio, e posterior elaboração da Curva Chave de Altura x vazão do rio.  
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2 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

O cuidado pessoal no trabalho deve ser uma das principais preocupações de quem 

trabalha na estação de tratamento de esgoto. Por estas razões é sempre bom que tenha em 

mente as seguintes recomendações: 

• Prevenção de acidente; 

• Ser atento e cuidadoso; 

• Usar EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual); 

• Trabalhar com seriedade, porque o ambiente de trabalho por natureza é insalubre e 
perigoso. 

Os esgotos como sabemos contem milhões de bactérias e outros tipos de 

organismos, alguns dos quais patogênicos e muitos perigosos.  

Existe sempre a possibilidade da equipe de operação da estação de tratamento de 

esgoto contrair doenças, estarão sujeitos a cortes, a uma lesão ou algum outro acidente. 

Uma bactéria penetrando no corte e encontrando condições anaeróbias poderá aí se 

desenvolver.  

O tétano é a mais comum das doenças deste tipo, todavia, totalmente evitada, se 

houver uma prevenção. Os servidores deverão ser imunizados e assim evitarão males 

futuros. 

O operador quando coletar e manusear uma amostra de esgoto deverá fazê-lo com a 

utilização de luvas, após lavar as mãos com extremo cuidado, principalmente antes das 

refeições. 

Os operadores devem sempre trabalhar com botas de borracha e em caso de contato 

inevitável com águas servidas devem usar luvas. 

Uma medida de grande utilidade é trabalhar com roupas de serviços (macacão), 

deixando-as em local apropriado no trabalho. Terminado o expediente o servidor deverá, 

após o banho, trocá-las pelas usuais, evitando, assim levar para sua residência material 

contaminante e insalubre. 

A lavagem das mãos com sabão e posterior enxágüe com álcool é sempre uma boa 

medida. 
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Os frascos e vidros utilizados para coleta de amostra e teste em campo deverão ser 

tratados e desinfetados adequadamente, se possível durante algumas horas. Enxáguam-se 

peças de vidro primeiro com água corrente da torneira e logo após água destilada. 
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3 PROBLEMAS OPERACIONAIS MAIS FREQUENTES E 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR 

3.1 ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE SÓLIDO EM SUSPENSÃO NO EFLUENTE 

Causas: Observação do Lodo ascendente 

Detecção: 

• Grumos de lodo flutuando no decantador secundário; 

• Bolhas de gás envolvidas no floco; 

• Sobrenadante possivelmente clarificado (fora os grumos); baixa turbidez.; 

• IVL (Índice Volumétrico de Lodo) possivelmente elevado. 

Causas: 

• Desnitrificação no decantador secundário 

• Lodo séptico (com liberação de bolhas de gases da decomposição anaeróbia). 

Detalhamento e correção das causas: 

a) Desnitrificação no decantador secundário 

Causa 1: elevado tempo de detenção do lodo no decantador secundário 

Causas secundárias 
Baixa vazão de recirculação 

Problemas com a remoção de lodo 

Controle 
Reduzir o tempo de detenção do lodo no 
decantador secundário 
Aumentar a vazão de recirculação 

 

Causa 2: Nitrificação indesejada no reator, conduzindo à desnitrificação no decantador secundário 

Causas secundárias 

Caso o sistema de lodos ativados não tenha sido 
projetado para nitrificar e desnitrificar e caso a 
nitrificação esteja ocorrendo, isto pode estar 
levando a desnitrificação no decantador 
secundário. 

Controle 

Reduzir ou suprimir a nitrificação no reator 

Reduzir a concentração de OD no reator 

Reduzir a idade do lodo através do aumento da 
vazão de lodo excedente 
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b) Lodo séptico 

Causa 2: Nitrificação indesejada no reator, conduzindo à desnitrificação no decantador secundário. 

Detecção 
Odor 

Analisar os esgotos em termos de sulfetos e 
ácidos orgânicos voláteis 

Causas  
 

Baixa vazão de recirculação 

Presença de despejos industriais altamente 
concentrados 

Controle 

Reduzir o tempo de detenção do lodo no 
decantador secundário 
Aumentar a vazão de recirculação 

Aumentar a eficiência de remoção de despejos 
industriais altamente concentrados 
Reduzir a vazão de lodo excedente para 
aumentar a concentração de sólidos em 
suspensão no tanque de aeração 
Reduzir a vazão de lodo excedente para 
aumentar a concentração de sólidos em 
suspensão no tanque de aeração 

c) Índice Volumétrico do Lodo 

Detecção: 

• Massa nebulosa no decantador secundário; 

• Elevado valor de Índice volumétrico de lodo; 

• Baixa concentração de sólidos suspensos no lodo de retorno; 

• Manta de lodo em elevação; 

• Sobrenadante claro; 

• Bactérias filamentosas presentes em exame microscópico; 

Causas: 

• Baixas concentrações de OD no reator 

• pH inferior a 6,5;  

• Baixa carga de floco na entrada do reator; 

• Deficiência de nutrientes; 

• Septicidade do esgoto; 

• Presença de grandes quantidades de carboidratos rapidamente degradáveis. 

Controle baseado nas causas do problema: 
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a) Baixas concentrações de OD no reator 

Causa 1: Suprimento insuficiente de oxigênio devido a problemas no sistema de aeração 

Causas secundárias 

Aeradores defeituosos 

Desligamento acidental dos aeradores 

Falta de energia 

Controle 

Consertar ou substituir aeradores defeituosos 

Lubrificar mancais e motores dos aeradores 

No caso de freqüentes faltas de energia, instalar 
gerador reserva no local. 

 

Causa 2: Suprimento insuficiente de oxigênio devido ao controle inadequado da taxa de aeração 

Causas secundárias 
 

Seleção de um tempo excessivo de desligamento 
de aeradores 

Seleção de um número excessivo de aeradores 
desligados 

Seleção incorreta dos tempos de liga-desliga dos 
aeradores 

Seleção incorreta dos aeradores a serem 
desligados 

Variação da taxa de aeração em degraus, 
conduzindo a períodos com aeração insuficiente. 

Submergência dos aeradores insuficiente 

Controle 

Reduzir a duração de certos períodos de 
desligamento dos aeradores 

Reduzir o número de aeradores desligados 

Alterar a seleção dos tempos de desligamentos 
dos aeradores 

Alterar a seleção dos aeradores a serem 
desligados 
Aumentar a submergência dos aeradores 
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Causa 3: capacidade de aeração insuficiente 

Controle 

Investigar o custo-benefício de se instalar mais 
aeradores 
Investigar o custo-benefício de se ter 
suplementação local de oxigênio para os 
momentos de pico 
Investigar o custo-benefício de se ter 
suplementação local de oxigênio para os 
momentos de pico 
Aumentar a capacidade de introdução de 
oxigênio. 

 

Causa 4: consumo de oxigênio excessivo 

Consumo para oxidação da DBO (síntese) 

Causa secundária Carga de DBO afluente elevada 

Controle 
Regular a vazão afluente 

Introduzir tanques de equalização 

 

Causa 5: Consumo para respiração da biomassa 

Causa secundária 

Concentração de SSTA elevadas 
Baixa vazão de lodo excedente 
Alta vazão de lodo de retorno 

Baixa freqüência de retirada de lodo excedente 

Alta carga orgânica afluente conduzindo a um 
elevado crescimento de biomassa 
Problemas com as bombas de retirada de lodo 
excedente 

Controle 

Reduzir a concentração de SSTA 

Aumentar a vazão de retirada de lodo excedente 

Aumentar a freqüência de retirada de lodo 
excedente 
Analisar a necessidade/viabilidade de se 
expandir as unidades de tratamento de lodo 
Reduzir a vazão de lodo de retorno 

Consertar/substituir bombas de retirada de lodo 
excedente defeituosas 
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b) Concentrações de pH no reator inferiores a 6,5 

Causa 1: Oxidação da matéria carbonácea 

Controle 
Mudança temporária no pH 

Adicionar agentes alcalinizantes para aumentar 
capacidade tampão no reator 

 
Causa 2: Presença de despejos industriais com baixo pH 

Controle 

Mudança temporária no pH 

Adicionar agentes alcalinizantes para aumentar 
capacidade tampão no reator 
Eliminar o problema na fonte 

Mudança permanente no pH 

Isolar a fonte de acidez, exigindo alguma forma 
de controle dos despejos industriais 
(neutralização ou tratamento separado). 

c) Baixa carga de floco na entrada do reator 

Causa 
Baixa carga de DBO5 afluente  

Alta concentração de sólidos em suspensão na 
entrada do tanque de aeração 

Controle 
Reduzir a vazão de recirculação de lodo 

Aumentar a vazão de descarte do lodo 

d) Deficiência de nutrientes 

Detecção 
Analisar afluente e determinar relação DBO5: 
N: P 
Lodos ativados convencional-relação 100: 5: 1 

Causa 
Presença de despejos industriais deficientes em 
N e/ou P  
Lodos ativados operando para remover N e/ou P 

Controle 
Adicionar nitrogênio ou fósforo em formas 
imediatamente disponíveis 

e) Septicidade 

Detecção 
Odor  

Analisar o afluente para sulfetos ou ácidos 
orgânicos voláteis 

Causa 

Afluente com longo tempo de detenção no 
sistema de coleta e transporte  
Afluente contendo despejos com alta 
concentração de matéria orgânica 

Controle 
Introduzir pré-aeração do efluente  

Adicionar agente oxidante na rede de coleta/ 
interceptor/ emissário 
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f) Presença de grandes quantidades de carboidratos rapidamente biodegradáveis 

Causa 
Presença despejos industriais, como laticínios, 
cervejarias, refinarias de açúcar. 

Controle 
Introduzir pré-tratamento biológico a montante 
dos lodos ativados, caso o problema seja 
permanente. 

 

Controle baseado na operação do decantador secundário: 

 
Objetivo Prevenir/reduzir a expansão da manta de lodo 

Controle 

Aumentar a vazão de recirculação de lodo 

Reduzir a concentração de sólidos em suspensão 
no tanque de aeração através do aumento da 
vazão de descarte de lodo 
Equalizar a vazão afluente ao tratamento 
secundário 

 

Controle baseado na adição de produtos químicos: 

 

Objetivo 
Controlar temporariamente os organismos 
filamentosos 

Precauções 

A adição de produtos químicos deve ser 
cuidadosa e sob constante monitoramento. 
Adicionar o produto, começando com pequenas 
doses, e examinar o floco após um período 
razoável de tempo. Continuar aumentando a 
dosagem até que os organismos filamentosos 
passem a decrescer. 

Controle 

1. Biocidas (eliminar seletivamente os 
organismos filamentosos, devido à sua maior 
área superficial; não efetivo se o intumescimento 
for por deficiência de nutrientes). 
Adicionar cloro ou compostos de cloro na 
entrada do reator ou no lodo de recirculação, 
caso o intumescimento for severo, para eliminar 
os organismos filamentosos. 
Adicionar água oxigenada (peróxido de 
hidrogênio) ao lodo de recirculação (os produtos 
de decomposição não são prejudiciais) 
2. Agentes de floculação (aumentar a força dos 
flocos) 
Adicionar sais metálicos (alumínio, ferro) ao 
reator. 
Adicionar polieletrólitos no efluente do tanque 
de aeração (afluente do decantador secundário) 

3.2  LODO PULVERIZADO 

Detecção: 

• Flocos pequenos, esféricos, discretos; 
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• Os flocos maiores sedimentam facilmente, deixando os pequenos flocos, os quais 
geram um efluente turvo; 

• Baixo Índice volumétrico de lodo; 

• Presença não significativa de bactérias filamentosas, no exame ao microscópio. 

Causas: 

• Número insuficiente de organismos filamentosos (afetando a estrutura do floco, que 
passa a ser frágil); 

• Aeração excessiva; 

• Composição do afluente (desbalanceamento de nutrientes); 

• Carga de floco na entrada do reator excessiva. 

Detalhamento e correção das causas: 

 
Causa 1: Número insuficiente de organismos filamentosos 

Detecção Exame microscópico 

Causas secundárias Elevada idade do lodo (baixa relação A/M) 

Controle Aumentar o descarte do lodo excedente 

 
Causa 2: Aeração excessiva 

Detecção 
Determinação de Oxigênio Dissolvido no tanque 
de aeração 

Controle Reduzir o nível de aeração 

 
Causa 3: Número insuficiente de organismos filamentosos 

Detecção 
Analisar afluente e determinar relação DBO5: 
N: P 
Lodos ativados convencionais-100: 5: 1 

Causas secundárias 
Presença de despejos industriais deficientes em 
N e/ou P  
Lodos ativados operando para remover N e/ou P 

Controle 
Adicionar nitrogênio ou fósforo nas formas 
imediatamente disponíveis 

 
 

Causa 4: Número insuficiente de organismos filamentosos 

Causas secundárias 
Alta carga de DBO afluente  

Baixa concentração de SSTA na entrada do 
reator 

Controle 
Aumentar a vazão de recirculação de lodo, 
misturando-a bem com o afluente. 
Diminuir a vazão de descarte do lodo 
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3.3  LODO DISPERSO 

Detecção: 

• Efluente turvo; 

• Zona de sedimentação não definida; 

• Índice volumétrico de lodo variável. 

Causas: 

• Cisalhamento excessivo causado por turbulência hidráulica; 

• Incapacidade das bactérias de se agregar em flocos; 

• Utilização de bombas centrífugas no bombeamento de lodo; 
 

Detalhamento e correção das causas 

a) Cisalhamento excessivo causado por turbulência hidráulica 

Causas  Aeração excessivamente vigorosa 

Controle 
Reduzir o nível de aeração 

Verificar o porte do aerador e a velocidade de 
rotação em função das dimensões do tanque 

b) Incapacidade das bactérias de se agregar em flocos 

Causa 1: Cargas orgânicas de choque 

Controle 
Utilizar tanques de acumulação de águas 
pluviais para reduzir picos 
Introduzir tanques de equalização 

 

Causa 2: Baixa idade do lodo (elevada relação A/M) 

Detecção 

Medição da DBO afluente e sólidos em 
suspensão para cálculo de A/M 
Medição de sólidos em suspensão e da vazão de 
SS no lodo excedente 

Causas secundárias 
Alta carga de DBO afluente 

Baixa concentração de SSTA 

Controle Diminuir a vazão de descarte do lodo excedente 

 

c) Utilização de bombas centrífuga no bombeamento de lodo 

Causa 1: Cargas orgânicas de choque 

Controle 
Mudar abertura das bombas 

Substituir as bombas 
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3.4 SOBRECARGA DE SÓLIDOS NOS DECANTADORES SECUNDÁRIOS (LODO 

NÃO INTUMESCIDO) 

Detecção: 

• Manta de lodo em elevação; 

• Baixo Índice volumétrico de lodo; 

• Carga de sólidos aplicada superior a carga de sólidos máxima permissível, dada 
pelo fluxo limite de sólidos. 

Causas: 

• Capacidade insuficiente dos decantadores secundários em termos de área 

superficial; 

• Baixa vazão de retirada do fundo do decantador secundário; 

• Elevado SSTA; 

• Elevada vazão afluente; 

• Elevada variação da vazão afluente; 

• Capacidade insuficiente dos decantadores secundários em termos de 

armazenamento de lodo (baixa profundidade da parede lateral); 

• Má distribuição da vazão afluente para os decantadores secundários (sobrecarga em 

algumas unidades); 

• Baixa temperatura, aumentando a viscosidade do líquido e resultando em menores 

velocidades de sedimentação. 

Controle: 

a) Reduzir a carga de sólidos aplicada por unidade de área dos decantadores 

• Reduzir a concentração de SSTA (aumentar a vazão de descarte do lodo 
excedente); 

• Equalizar as variações da vazão afluente; 

• Aumentar a capacidade dos decantadores secundários através da construção de 
novas unidades; 

b) Aumentar a carga máxima permissível de sólidos por unidade de área dos 

decantadores 

• Aumentar a vazão de retirada de fundo dos decantadores secundários; 
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• Aumentar a capacidade de armazenamento do lodo; 

• Armazenar temporariamente lodo em reservatórios (casos disponíveis); 

• Aumentar a capacidade de armazenamento do lodo através da elevação da parede 

lateral do decantador secundário. 

3.5 SOBRECARGA HIDRÁULICA NOS DECANTADORES SECUNDÁRIOS 

Detecção: 

• Manta de lodo em elevação; 

• Aspecto nebuloso do efluente; 

• Velocidade de sedimentação da interface inferior à taxa de aplicação hidráulica. 

Causas: 

• Elevada vazão afluente; 

• Má sedimentação do lodo; 

• Baixa temperatura, aumentando a viscosidade do liquido e resultando em menores 

velocidades de sedimentação. 

Controle: 

• Equalizar a vazão afluente; 

• Aumentar a capacidade do decantador através da construção de uma nova unidade; 

• Melhorar a sedimentabilidade do lodo. 

3.6 ESPUMA E ESCUMA 

Detecção: 

• Observação visual do reator e/ou decantador secundário; 

Causas: 

• Aeração intensa 

• Organismos filamentosos 

• Detergentes não biodegradáveis  
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Detalhamento e correção das causas 

a) Aeração intensa 

Detecção 
A espuma desaparece quando os aeradores são 
desligados 

Controle 
Ajustar a aeração, de forma que a espuma fique 
restrita ao reator. 

b) Organismos filamentosos 

Detecção 

A espuma desaparece quando os aeradores são 
desligados 
A espuma tem uma textura como mousse, sendo 
da cor marrom chocolate 
Os organismos filamentosos congregam bolhas 
de ar, formando a espuma espessa, que assume a 
cor marrom devido aos SSTA que se agrupam 
na mesma. 

Controle 

Ajustar a aeração, de forma que a espuma fique 
restrita ao reator. 
Permitir que a espuma siga do reator para o 
decantador secundário 
Remover a espuma do decantador secundário 
através do equipamento de remoção de escuma 
Quebrar a espuma com jatos de água de alta 
pressão 

c) Detergentes não biodegradáveis 

Detecção 
A espuma persiste após o desligamento dos 
aeradores 
A espuma é branca 

Controle 

Controlar a fonte (substituição por detergentes 
biodegradáveis) 
Quebrar a espuma com jatos de água de alta 
pressão 
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4 Modelos de Fichas de Operação 

A Equipe de Operação deverá possuir e fazer uso de fichas de preenchimento de 

dados de coleta e controle das unidades da estação, para que ao operador preencher se 

tenha um Controle Operacional e Histórico de eficiência da Estação de Tratamento de 

Esgoto de Correia Pinto. 

A coleta que necessita ser encaminhada ao laboratório deverá contar: 

Tabela 2 – Encaminhamento de amostra ao Laboratório 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SÃO CORREIA 
PINTO 

Modelo – ..... 
Numero: 
Mês: 

FICHA DE COLETA  
Encaminhamento de Amostra ao laboratório 

Responsável pela coleta: 
Data: Local Ponto: A = esgoto bruto 
Hora da coleta: Vazão (m3/dia): 
Temperatura do ar: Temperatura da amostra: 
Tipo de coleta: (  ) superfície    (   )profundidade 
                         (   ) simples      (    )  composta 
Houve chuva (   )    Tempo nublado (   )       Sol (     ) 
    
Acidez (   )   
Ácido sulfídrico (   )   
Alcalinidade total (   )   
Alcalinidade potenciométrica (...)   
Cloretos (...)   
DBO5 (...)   
DQO (...)   
Detergentes (...)   
Fosfatos (...)   
Gorduras (...)   
Nitrogênio amoniacal (...)   
Nitrogênio orgânico (...)   
PH (...)    
Sólidos totais (...)   
Sólidos totais fixos (...)   
Sólidos totais voláteis (...)   
Sólidos em suspensão (...)   
Sólidos em suspensão voláteis (...)   
Sólidos em suspensão fixos (...)   
Oxigênio Dissolvido (...)   
Cor (...)   
Turbidez (...)   
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Tabela 3 - Volume de esgoto tratado 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE 
CORREIA PINTO 

Modelo – A 
Numero: 
Mês: 

 Calha Parshall  
VOLUME DE ESGOTO TRATADO 

Dia Vazão Diária l/seg. 
Mínima Média Máxima 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    

Médias    
Volume Médio Mensal 
de Esgoto Tratado 
m3/mês 
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Tabela 4 - Material Gradeado 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SÃO 
CORREIA PINTO 

Modelo – B 
Numero: 
Mês: 

 GRADEAMENTO  
Material Gradeado 

Dias Caçamba Viatura Peso Observação 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     

Total Mensal de material gradeado  
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Tabela 5 - Areia Removida 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE 
CORREIA PINTO 

Modelo – C 
Numero: 
Mês: 

 CAIXA DE AREIA  
AREIA REMOVIDA 

Dias Caçamba Viatura Peso Observação 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     

Total Mensal de AREIA REMOVIDA  
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Tabela 6 - Tanque de Aeração 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE 
CORREIA PINTO 

Modelo – C 
Numero: 
Mês: 

 Tanque de Aeração  
Dias OD SL ÍVL IDL 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     

Total Mensal de AREIA REMOVIDA  
SL =Sedimentabilidade do lodo 
SS =Sólidos em suspensão 
IVL =Índice volumétrico de lodo 
IDL =Índice de densidade do lodo 
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