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RESUMO 

No Brasil, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, em seu 

último Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – 2012, 93,2% da população urbana é 

atendida por rede de abastecimento de água e 56% possui o serviço de coleta de esgoto. Em 

relação ao esgoto gerado, somente 38,7% sofre algum tipo de tratamento. No município de 

Juiz de Fora/MG a gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário se encontra sob a 

responsabilidade da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, empresa pública 

municipal. Apesar de coletar o esgoto referente a 97% da população total, segundo o 

Diagnóstico de Água e Esgoto realizado em 2010, apenas 9,4% do esgoto coletado recebe 

tratamento, 7,5% do esgoto total gerado. Dessa forma, aproximadamente 90% do esgoto 

coletado é lançado in natura em corpos d’água. A coleta de esgoto desvinculada de 

tratamento é apenas uma alteração do local do problema e não uma solução. As novas 

exigências sociais atuais têm determinado mudanças nos paradigmas do setor de saneamento, 

onde a concepção de um sistema de coleta desvinculado do tratamento vem sendo 

questionado. Nesse cenário, a CESAMA está em processo de ampliação e implantação do seu 

sistema de tratamento a ser dividido em 4 estações de tratamento, são elas: ETE Barreira do 

Triunfo, ETE Barbosa Lage, ETE União-Indústria e a ETE Santa Luzia. A disposição final 

dos resíduos sólidos e efluentes líquidos gerados no processo de tratamento de esgoto 

representa um grande problema no setor de saneamento básico do país. Os subprodutos 

oriundos do processo de tratamento de esgotos, como por exemplo biossólidos, água de reuso 

e biogás, devem receber tratamento antes de serem dispostos ou aproveitados.  O presente 

trabalho buscou fornecer uma estimativa da geração de dois subprodutos das estações de 

tratamento de esgoto -água de reuso e biossólidos - contempladas no Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Juiz de Fora, a fim de possibilitar a elaboração de projetos de 

aproveitamento de subprodutos do processo. Em seguida foram propostas aplicações 

possíveis e viáveis de aproveitamento dos subprodutos na cidade e região. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, em seu 

último Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – 2012, lançado em abril de 2014, 93,2% 

da população urbana é atendida por rede de abastecimento de água e 56% é atendida com 

coleta de esgoto. Em relação ao esgoto gerado, somente 38,7% sofre algum tipo de 

tratamento. Ressalta-se que o Diagnóstico 2012 apurou informações sobre abastecimento de 

água em 5.070 municípios, abrangendo uma população urbana de 160,4 milhões de 

habitantes, assegurando uma representatividade de 98,0% em relação à população urbana do 

Brasil. Para esgotamento sanitário, a quantidade de municípios apurados foi de 3.648 e a 

população urbana de 149,0 milhões de habitantes com representatividade de 91,0%. Neste 

cenário, mais de 60% do esgoto doméstico gerado no Brasil é lançado in natura nos corpos 

d’água e os outros quase 40% passam por tratamento, em uma tentativa por parte dos 

prestadores dos serviços de água e esgoto enquadrarem os seus efluentes às legislações federal 

e/ou estadual (SNIS, 2012). 

Dentre os municípios brasileiros que participaram do SNIS em 2012, em relação à população 

urbana, o percentual médio de atendimento com redes coletoras de esgotos foi de 56,1%, com 

destaque para a região Sudeste, com média de 80,3%. Já a média do país para o tratamento 

dos esgotos gerados chega a 38,7% e dos esgotos coletados, 69,4%. Para a região sudeste, os 

índices são 42,7% e 63,6%, respectivamente. Vale ressaltar que em 2012 houve significativo 

crescimento do sistema brasileiro em relação ao ano de 2011, com aumento de 6,3% da rede 

de esgotos do país (SNIS, 2012). 

Segundo SNIS, em 2011 o atendimento com redes coletoras de esgotos do estado de Minas 

Gerais, possuía índice médio 65,5% em relação à população total e 75,5%, em relação à 

população urbana. A média do estado para o tratamento dos esgotos gerados foi de 28,2% e 

dos esgotos coletados, 43,4% (SNIS, 2011). 

A gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário de Juiz de Fora encontra-se sob a 

responsabilidade da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, empresa pública 

municipal. Em 2010, 93,2% dos domicílios do município de Juiz de Fora possuíam coleta de 

esgoto por rede geral de esgoto ou pluvial, uma vez que algumas regiões do município 
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possuem sistema unitário de coleta de esgoto e água pluvial. O índice de atendimento com 

redes coletoras de esgoto para a população urbana em 2010 era 98,1% (PSB/JF, 2013).  

Apesar de coletar o esgoto referente à 97% da população total, segundo o Diagnóstico de 

Água e Esgoto realizado em 2010, apenas 9,4% do esgoto coletado recebe tratamento, 7,5% 

do esgoto total gerado. Aproximadamente 90% do esgoto coletado é lançado in natura em 

corpos d’água. Vale ressaltar que os distritos do município são desprovidos tanto de coleta 

como de tratamento (PSB/JF, 2013). 

Em relação ao tratamento, a Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, está em 

processo de implantação de um sistema que será dividido em 4 estações de tratamento com 

seus respectivos coletores-tronco, interceptores e elevatórias: São elas: ETE Barreira do 

Triunfo, com capacidade atual para tratar uma vazão de 11L/s, podendo ser ampliada para 

20L/s; ETE Barbosa Lage, com capacidade de tratamento de 73L/s, podendo ser ampliada 

para 374L/s; ETE União-Indústria, ainda em construção, com uma vazão prevista de 847 L/s; 

e a ETE Santa Luzia, ainda em projeto, com uma vazão prevista de 158L/s (PSB/JF, 2013).  

Atualmente, associada às necessidades da melhoria do perfil da saúde da população está a 

exigência da sociedade por uma atuação ambiental mais responsável. A coleta de esgoto sem o 

devido tratamento é apenas uma alteração do local do problema e não a sua solução. Esta 

nova exigência social tem determinado mudanças nos paradigmas do setor de saneamento, 

onde a concepção de um sistema de coleta desvinculado do tratamento vem sendo 

questionado (SANEPAR, 1997). 

O tratamento de esgotos gera subprodutos nas fases sólida, líquida e gasosa, que devem 

receber tratamento antes de serem dispostos ou reutilizados.  A grande dificuldade encontrada 

no tratamento e disposição final adequada dos subprodutos relaciona-se com as grandes 

quantidades que podem ser geradas e consequentemente alto custo e complexidade de 

tratamento, transporte e disposição.  

Nesse contexto, o presente trabalho visa fornecer dados preliminares para a elaboração de 

projetos de aproveitamento de subprodutos do tratamento de esgoto através da quantificação 

da vazão de efluente tratado e da taxa de geração dos biossólidos nas estações de tratamento 
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de esgoto do município de Juiz de Fora. Ademais, pretende-se propor aplicações possíveis e 

viáveis de reuso na cidade e região. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho objetiva realizar uma estimativa da geração de biossólidos e águas de 

reuso, como subprodutos das estações de tratamento de esgoto a serem implantadas ou 

ampliadas no município de Juiz de Fora/MG no âmbito do seu Plano Municipal de 

Saneamento Básico, além de propor soluções para o seu aproveitamento. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Conhecer os subprodutos gerados em Estações de Tratamento de Esgoto e suas 

características. 

 Determinar quais são os aspectos legais que envolvem o aproveitamento dos 

subprodutos gerados em Estações de Tratamento de Esgoto. 

 Buscar experiências bem sucedidas de aproveitamento dos subprodutos gerados em 

Estações de Tratamento de Esgoto no Brasil. 

 Estimar a geração de subprodutos produzidos nas Estações de Tratamento de Esgoto 

de Juiz de Fora. 

 Propor soluções de reuso dos subprodutos gerados nas Estações de Tratamento de 

Esgoto do município de Juiz de Fora. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Esgoto: geração, características, composição e parâmetros de qualidade 

Atualmente, o termo esgoto é usado a fim de caracterizar os despejos oriundos dos usos 

doméstico, industrial, comercial e de serviços públicos. Os esgotos são classificados em 

sanitários e industriais, sendo os primeiros constituídos majoritariamente por despejos 

domésticos, comerciais, águas de infiltração na rede coletora, efluentes não domésticos e, 

eventualmente, uma parcela não representativa de despejos industriais. Os esgotos domésticos 

são provenientes principalmente de residências, edifícios comerciais, instituições ou 

edificações que possuam instalações geradoras desse efluente. São constituídos 

essencialmente da água de banho, urina, fezes, papel, restos de comida, produtos de limpeza e 

águas de lavagem (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

Segundo Jordão & Pessoa (2014), a característica física mais relevante dos esgotos é o teor de 

matéria sólida, ainda que represente apenas 0,08% do efluente. Dessa forma a concentração 

de sólidos deve ser considerada no dimensionamento e controle de operações das unidades de 

tratamento. Além da característica física apresentada, a fração restante dos esgotos, 99,92%, é 

constituída por água.  

A vazão de esgoto determina a quantidade do esgoto transportado em um determinado tempo, 

sendo usualmente expressa em L/s ou m³/s. É a característica de maior importância uma vez 

que esse parâmetro e sua variação representam o transporte de todos os componentes do 

esgoto, além de permitir o dimensionamento das unidades de coleta, tratamento e dos 

impactos ambientais gerados no meio ambiente. Sua contribuição ocorre em função de 

diversos fatores, tais como: região atendida, hábitos de higiene pessoal, nível socioeconômico, 

atividades desenvolvidas e disponibilidade de água (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

A Companhia Municipal de Saneamento de Juiz de Fora, CESAMA, estimou que 80% do 

volume de água consumido pela população é posteriormente coletado sob forma de esgoto. 

Sendo assim, a partir do consumo per capita de água para o município, 155 L/hab.d, 

multiplicado pelo percentual referente ao esgoto, obtêm-se a geração diária de esgotos per 
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capta, 124 L/hab.d, equivalente aos esgotos gerados por residências, indústrias, comércios e 

serviços públicos (PSB/JF, 2013).  

Ressalta-se que o coeficiente de retorno de 80% é comumente utilizado em projetos de 

sistemas de esgotamento sanitário (SPERLING, 2005), apesar de Jordão & Pessoa (2014) já 

indicarem a adoção desse índice em torno de 90%. 

Os parâmetros de qualidade indicam características da água, esgoto, ou corpos d’água, 

podendo ser de natureza física, química ou biológica. Em relação ao tratamento de esgoto, os 

parâmetros de maior interesse são aqueles presentes na legislação relacionada e necessários 

para avaliar o desempenho das estações de tratamento de esgoto. Além dos parâmetros do 

efluente doméstico, é essencial conhecer os parâmetros de qualidade requeridos para o corpo 

receptor que receberá o lançamento dos efluentes tratados (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

No Brasil, as principais legislações que definem padrões de lançamento de efluentes a fim de 

manter a qualidade dos corpos receptores são as Resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011, 

sendo que a primeira aborda principalmente os parâmetros de qualidade do corpo receptor e a 

segunda, do efluente. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a legislação relacionada é a 

Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH Nº 1/2008, que dispõe sobre a classificação 

e enquadramento dos corpos d’água e estabelece padrões de lançamento mais restritivos que 

as resoluções nacionais.   

Alguns parâmetros relevantes presentes nas legislações citadas, são: pH, temperatura, 

materiais sedimentáveis, óleos e graxas, demanda bioquímica de oxigênio (DBO5,20), 

demanda química de oxigênio (DQO), nitrogênio, fósforo, sólidos (suspensos, dissolvidos, 

voláteis e fixos), sólidos grosseiros, materiais flutuantes e micro-organismos (JORDÃO & 

PESSÔA, 2014). 

3.2 Noções de tratamento de esgoto: tecnologias 

O tratamento de esgoto é constituído por uma série de operações com a finalidade de retirar 

substâncias indesejáveis ou transformá-las em substâncias aceitáveis. Uma das classificações 



 

7 

 

existentes das instalações de tratamento é dada em função da sua eficiência, ou seja, do grau 

de redução dos sólidos em suspensão, matéria orgânica, nutrientes e organismos patogênicos. 

No presente estudo, o tema será abordado da seguinte maneira: tratamento preliminar, 

primário, secundário e terciário. O tratamento primário será dividido em processo físico - 

sedimentação, físico-químico - quimicamente assistido e biológico. O secundário será 

apresentado em relação aos sistemas convencionais de filtro biológico e lodos ativados, além 

de lagoas de estabilização. Por fim, no tratamento terciário serão abordadas as remoções de 

organismos patogênicos e nutrientes, além de processos avançados como filtração por 

membranas. 

3.2.1 Tratamento Preliminar 

Etapa inicial do tratamento de esgotos domésticos que objetiva a remoção de sólidos 

grosseiros e areia. Além das unidades de remoção por mecanismos físicos, na fase inicial há 

também a unidade de medição da vazão, usualmente constituída por calha de dimensões 

padronizadas – Calha Parshall e mais atualmente os medidores ultra-sônicos ou supersônicos 

em ETEs de grande porte. A Figura 1 apresenta o fluxograma convencional do tratamento 

preliminar.  

 

Figura 1: Representação das etapas constituintes do tratamento preliminar 

Remoção de sólidos grosseiros 

Sólidos grosseiros são resíduos sólidos facilmente removidos através de operações físicas. Em 

condições ideais, efluentes domésticos não devem apresentar esse tipo de sólido, porém, 

devido ao uso inadequado das instalações prediais e rede coletora, tais sólidos se fazem 

presentes nos afluentes das estações de tratamento de esgoto. Outra contribuição para a 
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presença de sólidos grosseiros no efluente sanitário é a ligação irregular de efluentes pluviais 

e industriais à rede de coleta de esgoto doméstico (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

Os sólidos em questão são removidos com a finalidade de proteger dispositivos de transporte 

e tratamento dos esgotos, como: bombas, tubulações, aeradores e meios filtrantes. Ademais, a 

remoção objetiva a proteção dos corpos d’água receptores e remoção da carga poluidora, 

aumentando a eficiência do tratamento.  A remoção dos sólidos grosseiros pode ser realizada 

por grades grosseiras, médias e finas, de acordo com o espaçamento entre as barras. Devido à 

necessidade de remoção de sólidos de menor granulometria, em função da etapa subsequente, 

atualmente têm-se utilizado grades de menor espaçamento, adicionando uma classificação: 

grades ultrafinas ou peneiras (JORDÃO & PESSÔA, 2014).  

A nova NBR 12.209/2011 aborda parâmetros e diretrizes para projetos hidráulicos de estações 

de tratamento de esgotos e inclusive indica o uso de peneiras com espaçamento bastante 

reduzido em relação às outras grades antecedendo algumas tecnologias como, por exemplo, o 

reator UASB. 

Remoção de gorduras 

Os esgotos são compostos por quantidade significativa de óleos, graxas e gorduras de 

densidade inferior à da água. Sua remoção ocorre a fim de evitar: obstruções dos coletores, 

aspectos indesejáveis nos corpos receptores e acúmulo nas unidades de tratamento, o que gera 

mau cheiro. A unidade responsável pela remoção de gordura é a caixa de gordura, dispositivo 

cujas características devem facilitar a retenção da gordura e sua remoção (JORDÃO & 

PESSÔA, 2014). 

Remoção de areia 

A areia contida nos esgotos é proveniente de lançamentos inadequados na rede coletora de 

efluente sanitário, ligações indevidas de águas pluviais, infiltrações na rede coletora e outros 

usos diversos. Além do material mineral, a areia presente no efluente contém matéria orgânica 

adsorvida à ela. O material arenoso deve ser removido, de modo a evitar abrasão nos 

equipamentos e tubulações, reduzir a ocorrência de obstruções nas unidades da estação e 
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facilitar o transporte da fase líquida e sólida ao longo das etapas subsequentes (JORDÃO & 

PESSÔA, 2014). 

A unidade responsável pela remoção desse material é a caixa de areia ou desarenador. A areia 

é retida, armazenada na unidade durante o intervalo entre limpezas, removida e transportada 

para o destino final. A unidade pode ser classificada de acordo com sua forma, separação 

sólido-líquida, tipo de remoção e forma do fundo. Nas ETEs de pequeno e médio porte, 

normalmente são utilizados desarenadores por gravidade. Já nas ETEs de grande porte, 

principalmente em função da área requerida, são indicados os desarenadores do tipo caixa 

aerada (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

3.2.2. Tratamento Primário 

Após o tratamento preliminar, o efluente doméstico segue para o tratamento primário, quando 

presente na linha de tratamento, onde serão removidos os sólidos em suspensão sedimentáveis 

e sólidos flutuantes, como a escuma. Dessa forma, parte da carga de DBO presente no 

efluente, representada pelos sólidos em suspensão, é removida no tratamento primário e a 

carga remanescente é direcionada ao tratamento secundário (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

Sedimentação 

A sedimentação caracteriza-se como operação na qual as partículas em suspensão sedimentam 

devido à ação da gravidade. Pode ser classificada como discreta, em massa e floculenta, sendo 

que a última ocorre no tratamento primário (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

Os decantadores primários são unidades que possuem a sedimentação como princípio de 

funcionamento, conforme ilustra a Figura 2. Podem ser classificados em função da sua forma, 

inclinação do fundo, sistema de remoção de da fase sólida, sentido do fluxo e de acordo com o 

acionamento, no caso dos decantadores circulares. Sua eficiência de remoção de sólidos em 

suspensão é da ordem de 40 a 60% e, no caso de DBO, de 25 a 35%. A eficiência do 

tratamento primário pode ser aumentada com a adição de reagentes químicos no sistema, 

acelerando o processo, o que caracteriza o tratamento primário quimicamente assistido – 

Chemical Enhanced Primary Treatment – CEPT (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 
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Figura 2: Esquema de um decantador primário 

O lodo acumulado nos decantadores primários, comumente denominado lodo primário, possui 

teor de sólidos entre 2 a 5%, variando com as condições de acumulação e retirada (JORDÃO 

& PESSÔA, 2014). 

Sistemas Anaeróbios  

Os sistemas anaeróbios são processos biológicos realizados na ausência de oxigênio, nos 

quais diversos tipos de micro-organismos especializados atuam na conversão de compostos 

orgânicos complexos em compostos mais simples, como o metano e o gás carbônico. A 

formação de metano é desejável uma vez que devido à sua baixa solubilidade na água, 

contribui para a diminuição da matéria orgânica dissolvida na fase líquida (CAMPOS coord, 

1999). 

Lagoa Anaeróbia 

Segundo Jordão & Pessoa (2014), o processo que ocorre nas lagoas anaeróbia (Figura 3) é a 

fermentação anaeróbia constituída por duas etapas, são elas: 

- Digestão Ácida: na ausência de oxigênio, bactérias acidogênicas transformam compostos 

orgânicos complexos em compostos mais simples. Nessa fase ocorre diminuição do pH.  

- Fermentação Metanogênica: conversão dos compostos simples em metano, promovendo a 

elevação do pH do efluente. 
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Figura 3: Lagoa Anaeróbia 

A lagoa anaeróbia possui como vantagem o baixo custo de implantação e operação do 

sistema, porém possui como desvantagens grande área requerida e geração de maus odores. A 

eficiência de remoção da DBO varia em função do tempo de detenção da lagoa e da 

temperatura média do local, podendo atingir de 50 a 60% (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor 

A utilização de reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo – UASB, para 

tratamento de esgoto doméstico já é uma realidade no Brasil e em outros países tropicais, 

conforme mencionado por Chernicharo (2007). O Reator UASB, representado na Figura 4, é 

uma tecnologia na qual a entrada do afluente localiza-se no fundo do reator e o processo 

ocorre em fluxo ascendente, como seu próprio nome sugere.  

 

Figura 4: Reator UASB 
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O reator é composto por quatro partes (JORDÃO & PESSÔA, 2014), são elas:  

- Câmara de Digestão: composta pela manta e leito de lodo, localiza-se no fundo do 

reator, é onde ocorre a digestão anaeróbia do efluente; 

- Separador de Fases: constituído por um defletor de gases que separa as fases sólida, 

líquida e gasosa;  

- Zona de sedimentação: área onde ocorre a sedimentação dos sólidos, que retornam, 

através da abertura das paredes para as zonas inferiores à ela.  

- Zona de acumulação de gás: localiza-se na parte superior do reator, onde o gás é 

coletado e pode ser reaproveitado. 

Neste caso, a eficiência do tratamento de esgotos domésticos é da ordem de 40 a 75% de 

DQO e de 45 a 85% de DBO, variando principalmente em função do tempo de detenção 

hidráulica e da frequência e modo de descarte de lodo excedente (JORDÃO & PESSÔA, 

2014). 

No sistema, busca-se acelerar o processo da digestão a partir de condições favoráveis à 

realização das reações a saber: grande massa de bactérias ativas, contato entre a matéria 

orgânica e a massa bacteriana, ausência de materiais tóxicos no afluente, temperatura e pH 

ideais (CAMPOS coord, 1999). 

Possui como vantagens: baixo consumo de energia, menor produção de lodo, gás metano 

passível de ser reutilizado e capacidade de funcionar bem após longos períodos de 

interrupção. Aspectos negativos relacionados ao processo são: emissão de gases com odor 

desagradável, longo período para partida do sistema e sensibilidade a condições ambientais 

(CAMPOS coord, 1999). 
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3.2.3 Tratamento Secundário 

Etapa do tratamento de esgoto doméstico realizada após o tratamento preliminar ou primário, 

possui como finalidade principal a remoção de matéria orgânica, seja ela dissolvida ou 

suspensa. O tratamento secundário consiste em uma etapa biológica, no qual as reações 

químicas são realizadas por micro-organismos (SPERLING, 2005).  

Filtração Biológica 

Ao contrário do sugerido pelo nome, o mecanismo não consiste na filtração propriamente dita 

do afluente. O tratamento do afluente ocorre através da sua percolação contínua através do 

meio suporte (Figura 5) que permite o crescimento e aderência da massa microbiana nos seus 

interstícios. Assim, a matéria orgânica é assimilada pelos micro-organismos favorecendo o 

crescimento do biofilme. Esse biofilme, de maneira natural se desprende do meio suporte 

aumentando a concentração e sedimentabilidade dos sólidos que serão removidos nos 

decantadores secundários (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

 

Figura 5: Esquema representativo de um Filtro Biológico Percolador 

As reações bioquímicas que ocorrem no processo necessitam de condições aeróbias, sendo 

assim o filtro é ventilado naturalmente a fim de manter a demanda de oxigênio requerida. 

Pode-se utilizar material plástico ou pedra como meio suporte, sendo que a escolha do 

material ocorre em função da carga orgânica aplicada, da profundidade do sistema, 

disponibilidade local de material adequado, custos de transporte, montagem e manutenção 

(JORDÃO & PESSÔA, 2014).  
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Processos de Lodos Ativados 

Lodos ativados são os flocos produzidos no esgoto bruto ou sedimentados pelo crescimento 

de microorganismos na presença de oxigênio dissolvido. Nesse processo biológico (Figura 6) 

o esgoto e os lodos ativados são misturados, agitados, aerados no tanque de aeração e em 

seguida a maior parte do lodo é recirculada para o processo. O lodo que não retorna é 

denominado lodo em excesso, retirado para tratamento especifico e destino final (JORDÃO & 

PESSÔA, 2014). 

O processo possui vantagens como: eficiência de tratamento, maior flexibilidade de operação 

e menor área ocupada em relação ao filtro biológico. Como desvantagens do sistema, têm-se: 

operação delicada, necessidade freqüente de testes laboratoriais e maior custo em relação à 

filtração biológica (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

 

Figura 6: Esquema representativo do Processo de Lodos Ativados 

A fim de melhorar o desempenho do sistema sem alterar sua configuração original, pode-se 

introduzir um meio suporte flutuante, indicado na Figura 7, no interior do tanque de aeração 

dos lodos ativados, o que define o processo de Lodos Ativados de Leito Móvel (MBBR – 

Moving Bed Biological Reactor) (JORDÃO & PESSÔA, 2014). Atualmente essa tecnologia 

tem sido adotada em ETEs que objetivam maior atendimento representando um upgrade em 

estações já existentes. 
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Figura 7: Representação do Processo de Lodos Ativados de Leito Móvel 

Lagoas de estabilização aeróbias - Facultativa e aerada 

Lagoas de estabilização facultativas são sistemas biológicos nos quais a matéria orgânica é 

estabilizada por oxidação aeróbia, fermentação anaeróbia e redução fotossintética, realizada 

por algas e garante o fornecimento de oxigênio no meio. São compostas por três zonas, 

apresentadas na Figura 8: aeróbia, onde ocorre atividade biológica com a presença de 

oxigênio; anaeróbia, zona com predominância de atividade bêntica; e zona facultativa, com a 

presença de microorganismos facultativos que sobrevivem na presença ou ausência de 

oxigênio (SPERLING, 2005). 

 

Figura 8: Representação de uma Lagoa Facultativa 

A introdução de oxigênio no meio, através de um sistema mecanizado, caracteriza as lagoas 

aeradas que podem ser estritamente aeradas (mistura completa) (Figura 9) ou facultativas 

(Figura 10). O efluente da lagoa aerada de mistura completa deve ser direcionado para uma 

lagoa de sedimentação. Ao contrário dos processos anaeróbios, as condições aeróbias 

possuem como vantagem a não geração de gases mau cheirosos (SPERLING, 2005).  
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Figura 9: Lagoa estritamente aerada 

 

 

Figura 10: Lagoa aerada facultativa 

3.2.4 Tratamento Terciário 

A grande maioria das estações de tratamento de esgoto no Brasil possui apenas tratamentos 

preliminar, primário e secundário. O tratamento terciário visa a melhoria do efluente tratado a 

partir da remoção de organismos patogênicos, matéria orgânica ainda presente, nutrientes e 

demais elementos que não foram removidos nas etapas anteriores (JORDÃO & PESSÔA, 

2014).  

De modo geral, esse nível de tratamento é utilizado quando o esgoto doméstico é lançado em 

corpos hídricos receptores para os quais a legislação determina uma qualidade elevada do 

efluente ou em casos onde se almeja a sua reutilização. A remoção de organismos 

patogênicos, ou desinfecção, pode ser realizada a partir de processos naturais ou artificiais, 

sendo que o último pode ser subdividido ainda em químico ou físico (JORDÃO & PESSÔA, 

2014). 

Os processos naturais são empregados em locais com condições ambientais favoráveis, sendo 

eles: infiltração no solo, lagoa de maturação e polimento. Através da insolação solar, que atua 

como agente desinfetante, a concentração de organismos patogênicos decresce nas lagoas de 

maturação e polimento. Além das lagoas, a infiltração no solo é um processo natural adotado 

em localidades que possuam solos com características desfavoráveis à manutenção da vida de 

micro-organismos patogênicos (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 
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A cloração e ozonização, processos artificiais químicos, são eficientes na desinfecção do 

efluente, porém como desvantagens a cloração possui a alta dosagem de cloro requerida e, no 

caso do ozônio, o reagente deve ser produzido in loco. Assim, ambos apresentam custo 

operacional elevado (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

A radiação ultravioleta e a separação por membranas são classificadas como processos 

artificiais físicos (JORDÃO & PESSÔA, 2014). O processo de separação por membranas será 

explicado separadamente devido sua aplicabilidade em linhas de tratamento que visam o 

reuso do efluente final do processo, foco do presente trabalho.  

Filtração por Membranas 

A filtração ou separação por membranas (Figura 11) é um processo físico avançado, no qual 

as partículas em suspensão e dissolvidas são separadas pela passagem do efluente secundário 

através dos poros das membranas. A tecnologia atua de forma seletiva, a fim de limitar a 

passagem dos componentes indesejados para o meio líquido, de forma semelhante à uma 

barreira semipermeável, que permite a separação das partículas sólidas da fase líquida do 

afluente. Os processos de separação por membranas podem ser classificados em 

microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa, em função da dimensão dos seus 

poros, que em geral é da ordem de micrômetros (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

 

Figura 11: Processo de separação por membranas 

Fonte: JORDÃO & PESSÔA, 2014. 



 

18 

 

As membranas são constituídas por um conjunto de fibras arranjadas, podendo variar a sua 

forma e material de composição, sendo os materiais poliméricos orgânicos mais utilizados. As 

configurações mais comuns das membranas são: tubular, fibras ocas e em espiral. Os tipos de 

membranas citados abaixo (JORDÃO & PESSÔA, 2014) são submersas, com exceção das 

tubulares, classificadas como externas.  

- Módulo de configuração tubular: composto por tubos com paredes porosas com 

membranas inseridas no interior da sua parede (Figura 12). A alimentação do sistema 

ocorre ao longo do tubo e o permeado atravessa a membrana e a parede porosa. O 

conjunto de tubos constitui os módulos tubulares.  

 

Figura 12: Representação de Membrana de configuração tubular 

Fonte: JORDÃO & PESSÔA, 2014 

- Módulo de fibras ocas: o conjunto de fibras ocas configuram um módulo de 

membranas internas à um vaso de pressão (Figura 13). A alimentação do sistema pode 

ocorrer do exterior para o interior das fibras ou ao contrário. O conjunto das fibras 

proporciona uma elevada área de contato, contribuindo para a eficiência do processo.  

- Módulo de folhas em espiral: no processo as membranas são sobrepostas em espiral e 

a alimentação ocorre entre as membranas (Figura 14). Essa configuração possui menor 

área de contato que a anterior.  

- Módulos de placas paralelas: conjunto de placas arranjados de forma a permitir que a 

alimentação ocorra entre as membranas de duas placas adjacentes apoiados em placas 

suporte (Figura 15). 
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Figura 13: Conjunto de membranas de fibras ocas expostas 

Fonte: JORDÃO & PESSOA, 2014. 

 

Figura 14: Representação de um Módulo de membranas espiraladas 

Fonte: JORDÃO & PESSOA, 2014. 

 

Figura 15: Representação da configuração de um sistema de membranas em placas paralelas 

Fonte: JORDÃO & PESSOA, 2014. 
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A filtração por membranas é utilizada principalmente após sistemas biológicos, sendo o 

sistema de lodos ativados mais comumente utilizado. Conhecida como “Biorreatores com 

membranas” ou Membrane Biological Reactor - MBR, combinada com processos biológicos, 

caracteriza um sistema híbrido constituído por processo biológico seguido de membranas, que 

podem se localizar no interior ou externas ao tanque de aeração (JORDÃO & PESSÔA, 

2014).  

O processo possui como vantagens: diminuição da área requerida, upgrade em sistemas de 

lodos ativados já existentes, excelente qualidade do efluente final da linha de tratamento, 

eliminação do decantador secundário, possibilidade de reuso do efluente, menor produção de 

lodo e consequente menor custo com tratamento da fase sólida.  

Em contrapartida, suas principais desvantagens estão relacionadas ao custo de implantação, 

operação e manutenção, ainda elevados no Brasil. O custo referente à operação se deve ao 

consumo de energia e vida útil das membranas. A implantação é uma fase onerosa, devido ao 

número restrito de fornecedores e ao fato da tecnologia não ser amplamente utilizada no país. 

A manutenção também é dispendiosa devido ao processo de foulling, entupimento dos poros 

das membranas, que exige técnicas de manutenção e operação a fim de se evitar a ocorrência 

do processo (JORDÃO & PESSÔA, 2014).  

3.3 TRATAMENTO DOS SUBPRODUTOS GERADOS NAS ETES 

O tratamento dos esgotos gera subprodutos na forma sólida, semissólida, líquida e gasosa, a 

serem tratados antes da sua disposição final ou reutilização. Os subprodutos passíveis de 

reuso são a água de reuso, biossólidos e biogás, sendo o foco do presente trabalho os dois 

primeiros subprodutos citados.  

3.3.1 Águas de reuso 

O reuso de água não é um conceito novo e vem sendo praticado em todo o mundo há muitos 

anos. O maior consumo de água e a menor disponibilidade hídrica têm feito do reuso um tema 

de grande importância atualmente. Dessa forma, é crescente a consciência do uso racional da 

água, necessidade de redução de perdas, desperdícios e do reuso de efluentes tratados. A 
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atividade reduz a demanda de água potável através do reuso, que utiliza águas residuárias para 

fins menos exigentes em relação à sua qualidade (FLORENCIO et al.  coord, PROSAB, 

2006). 

À medida que é reconhecida como importante estratégia para o desenvolvimento sustentável, 

a reutilização de efluentes sanitários tratados torna-se uma prática cada vez mais adotada. O 

reaproveitamento do efluente doméstico tratado possui diversas vantagens, tais como: 

reciclagem de nutrientes, ampliação de áreas irrigadas, recuperação de áreas degradadas e 

redução da vazão de esgotos lançada em corpos d’água (FLORENCIO et al. coord, PROSAB, 

2006). 

As principais aplicações de reuso têm sido realizadas das seguintes formas: (i) irrigação de 

áreas cultiváveis; (ii) aspersão de áreas de parques e campos esportivos; (iii) reuso nas 

atividades do setor de saneamento; (iv) uso domiciliar e comercial como água não potável; (v) 

reuso industrial; (vi) recarga artificial de aquíferos; (vii) uso público; (viii) uso na construção 

civil; (ix) reservação com fins recreacionais; (x) uso residencial como água potável (JORDÃO 

& PESSÔA, 2014). Os usos agrícolas e urbanos são classificados também em função do grau 

de restrição de acesso ao público, técnicas de aplicação dos esgotos e plantas irrigadas, 

podendo ser restrito ou irrestrito (FLORENCIO et al. coord, PROSAB, 2006). 

A maior preocupação com o reuso relaciona-se com os riscos associados à saúde pública, 

sendo necessário assegurar que a qualidade da água esteja dentro dos padrões de qualidade 

aplicáveis, compatíveis com o uso pretendido.  

É de fundamental importância que a finalidade de reuso esteja de acordo com os padrões 

estabelecidos, uma vez que a busca por maior qualidade e proteção à saúde, resulta em maior 

custo do sistema de reuso. Apesar do maior custo relacionado à proteção à saúde, garante 

menores riscos, o que deve ser considerado de acordo com o uso pretendido (JORDÃO & 

PESSÔA, 2014). 

Após seguir para os níveis de tratamento requeridos, o efluente das ETEs terá uma boa 

qualidade, porém a fim de possibilitar o seu reuso é necessário verificar se a qualidade do 

efluente condiz com a necessária para o tipo de reuso pretendido. Sendo assim, processos 
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como desinfecção do efluente e remoção de nutrientes podem ser necessários em função da 

tipologia de aproveitamento utilizada. A desinfecção da água de reuso é de fundamental 

importância para se evitar potenciais riscos às pessoas que entrem em contato com o efluente 

tratado. 

Reuso de água para irrigação 

Atualmente, a principal destinação final dos efluentes das estações de tratamento de esgotos é 

o lançamento em corpos d’água. Sendo assim, a eficiência do tratamento deve-se enquadrar 

nos limites estabelecidos nas legislações relacionadas, reduzindo substancialmente a 

concentração de parâmetros como matéria orgânica biodegradável, sólidos em suspensão e 

nutrientes, presentes nos efluentes sanitários a serem tratados (FLORENCIO et al.  coord, 

PROSAB, 2006).  

Visando a proteção da qualidade da água dos mananciais, os padrões de lançamento têm se 

tornado mais restritivos, estabelecendo limites mínimos de remoção de macronutrientes como 

nitrogênio e fósforo. Porém, a dificuldade em atender aos padrões de lançamento viabiliza a 

reciclagem de nutrientes a partir de diversas formas de reuso da água. Além de organismos 

patogênicos, o reuso para fins agrícolas exige o controle de parâmetros que afetem a estrutura 

física e química do solo. Dessa forma, devem ser realizadas análises do solo e da água de 

reuso, a fim de minimizar possíveis danos à estrutura do solo ou cultura a ser irrigada 

(FLORENCIO et al.  coord, PROSAB, 2006).  

O reuso do subproduto possui vantagens para o setor agrícola, tais como: ganho em 

produtividade, menor gasto com fertilizantes minerais convencionais e água. A contribuição 

com insumos importantes como a água e nutrientes é vantajosa, porém é necessário que sejam 

analisadas as possíveis consequências no solo, cultura a ser irrigada e sobre o lençol freático. 

(FLORENCIO et al.  coord, PROSAB, 2006).   

3.3.2 Biossólidos  

Tendo em vista a mudança da concepção do tratamento de esgoto e a busca crescente pelo 

reuso dos subprodutos gerados, o termo “lodo” utilizado para designar a fase sólida gerada no 
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processo, foi substituído por biossólidos. Segundo a Agência de Proteção Ambiental 

Americana, os biossólidos são definidos como qualquer produto orgânico resultante do 

tratamento de esgotos que pode ser utilizado ou reciclado, sem causar danos ambientais e de 

prejuízo para a saúde de animais e humanos (USEPA, 1995). 

O tratamento da fase sólida é de grande importância, de forma a reduzir o volume e digerir a 

matéria orgânica. A crescente geração de biossólidos está relacionada à expansão dos serviços 

de coleta e tratamento de esgotos domésticos e ao atendimento da legislação ambiental 

vigente. Nesse contexto, a indústria voltada para o setor cresceu nos últimos anos, 

desenvolvendo equipamentos e produtos a serem utilizados no tratamento da fase sólida 

(ANDREOLI coord, PROSAB, 2006).  

Os biossólidos gerados nesse processo pode apresentar aspectos indesejáveis, tais como: 

instabilidade biológica causada pelo material biodegradável em sua composição, presença de 

organismos patogênicos e baixa concentração de sólidos suspensos, resultando em grande 

volume gerado (ANDREOLI coord, PROSAB, 2006). 

O tratamento da fase sólida visa corrigir características negativas citadas e produzir um 

material sólido, estável, que não seja nocivo à saúde e possa ser manuseado facilmente e com 

baixo custo.  Os métodos utilizados para estabilizar os biossólidos gerados podem ser 

processos físicos, físico-químicos e biológicos (ANDREOLI coord, PROSAB, 2006). 

As etapas comumente empregadas são o adensamento para diminuição do volume, digestão 

para eliminação da matéria orgânica e redução da possibilidade de geração de maus odores e o 

desaguamento para remover mais umidade, resultando em biossólidos com teor de sólidos 

entre 30 e 40%, Tabela 1. Em alguns casos, pode-se ainda adotar o processo de higienização, 

que normalmente é térmico e gera um produto final com até 80% de teor de sólidos. 

Após as etapas citadas, a fim de possibilitar o seu aproveitamento e minimizar riscos à saúde 

relacionados ao contato com o subproduto, os biossólidos gerados devem ser devidamente 

higienizados. 
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Os biossólidos produzidos nos sistemas de tratamento pode ser classificado como primário ou 

secundário, em função da etapa do tratamento em que é gerado, sendo o primeiro produzido 

no tratamento primário e o secundário, no tratamento biológico.  A mistura dos dois tipos de 

biossólidos caracteriza um subproduto misto.  

Tabela 1: Geração de Biossólidos de diferentes sistemas de tratamento de esgoto 

Sistema 

Biossólidos a serem tratados Biossólidos a serem dispostos 

Teor de 

sólidos 

(%) 

Massa de 

Biossólidos 

(gSS/hab.d) 

Volume de 

Biossólidos 

(L/hab.d) 

Teor de 

sólidos  

(%) 

Massa de 

Biossólidos 

(gSS/hab.d) 

Volume de 

Biossólidos 

(L/hab.d) 

Tratamento Primário (Tanques sépticos) 3-6 20-30 0,3-1,0 30-40 20-30 0,05-0,10 

Tratamento Primário Convencional 2-4 35-45 0,9-2,0 25-45 25-28 0,05-0,11 

Tratamento Primário Avançado 1-3 60-70 2,0-7,0 20-35 40-60 0,11-0,30 

Lagoa Facultativa 5-15 12-32 0,1-0,25 30-40 20-25 0,05-0,08 

Lagoa Anaeróbia + Lagoa Facultativa   26-55 0,15-0,45 30-40 26-55 0,06-0,17 

Lagoa Aerada Facultativa 4-10 8-24 0,08-0,60 30-40 8-24 0,02-0,08 

Lagoa Aerada Mistura Completa + 

Lagoa Sedimentação 
3-8 12-30 0,15-1,0 30-40 12-30 0,03-0,10 

Lagoa Anaeróbia + Lagoa Facultativa + 

Lagoa de Maturação 
  26-55 0,15-0,45 30-40 26-55 0,06-0,17 

Lagoa Anaeróbia + Lagoa Facultativa + 

Lagoa de Alta Taxa 
  26-55 0,15-0,45 30-40 26-55 0,06-0,17 

Lagoa Anaeróbia + Lagoa Facultativa + 

Remoção de Algas  
30-60 0,17-0,52 30-40 30-60 0,07-0,20 

Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio 1,4-5,4 27-39 0,5-2,8 30-40 27-39 0,07-0,13 

Tanque Séptico + Infiltração 3-6 20-30 0,3-1,0 30-40 20-30 0,05-0,10 

Reator UASB 3-6 12-18 0,2-0,6 20-45 12-18 0,03-0,09 

UASB + Lodos Ativados 3-4 20-32 0,5-1,1 20-45 20-32 0,04-0,16 

UASB + Biofiltro Aerado Submerso 3-4 20-32 0,5-1,1 20-45 18-30 0,04-0,15 

UASB + Filtro Anaeróbio 3-4 15-25 0,4-0,8 20-45 15-25 0,03-0,13 

UASB + Filtro Biológico Percolador de 

Alta Carga 
3-4 20-32 0,5-1,1 20-45 18-30 0,04-0,15 

UASB + Flotação por Ar Dissolvido 3-4 33-40 0,8-1,3 20-45 33-40 0,07-0,20 

UASB + Lagoas de Polimento 3-4 15-20 0,4-0,7 20-45 15-20 0,03-0,10 

UASB + Lagoa Aerada Facultativa   20-25 0,4-0,8 20-45 20-25 0,04-0,13 

UASB + Lagoa Aerada Mist. Completa 

+ Lagoa Decantação 
  20-25 0,4-0,8 20-45 20-25 0,04-0,13 

UASB + Escoamento Superficial 3-6 12-28 0,2-0,6 20-45 12-18 0,03-0,09 

Lodos Ativados Convencional 1-2 60-85 3,1-8,2 20-40 38-50 0,10-0,25 

Lodos Ativados - Aeração Prolongada 0,8-1,2 40-45 3,3-5,6 15-35 40-45 0,11-0,29 

Lodos Ativados - Batelada (Aeração 

Prolongada) 
0,8-1,2 40-45 3,3-5,6 15-35 40-45 0,11-0,29 

Lodos Ativados Convencional com 

remoção biológica de N 
1-2 60-80 3,1-8,2 20-40 38-50 0,10-0,25 

Lodos Ativados Convencional com 

remoção biológica de N/P 
1-2 60-80 3,1-8,2 20-40 38-50 0,10-0,25 

Lodos Ativados Convencional + 

Filtração Terciária 
1-2 65-85 3,2-8,5 20-40 43-55 0,11-0,28 

Filtro Biológico Percolador Baixa Carga 1,5-4,0 38-47 1,0-3,1 20-40 39-47 0,09-0,22 

Filtro Biológico Percolador Alta Carga 1,5-4,0 55-75 1,4-5,2 20-40 38-47 0,09-0,22 

Biofiltro Aerado Submerso com 

nitrificação 
1-2 60-80 3,1-8,2 20-40 38-50 0,10-0,25 

Biofiltro Aerado Submerso com 

remoção biológica de N 
1-2 60-80 3,1-8,2 20-40 38-50 0,10-0,25 

Tanque Séptico + Biodisco 1-4 25-40 0,9-4,0 20-40 25-40 0,06-0,20 

Fonte: Adaptado de SPERLING, 2005. 
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Apesar dos biossólidos serem os resíduos sólidos gerados de maior importância devido à 

grande quantidade gerada, alto teor de nutrientes e possibilidade de reutilização, outros 

sólidos são retidos durante o tratamento da fase líquida, a saber: sólidos grosseiros e 

inorgânicos retidos no tratamento preliminar e material flutuante retirado do tratamento 

primário (ANDREOLI coord, PROSAB, 2006). 

Adensamento dos Biossólidos 

Etapa inicial do tratamento da fase sólida, visa a redução do volume de biossólidos gerado e a 

diminuição dos custos de implantação e operação das unidades subsequentes. Os adensadores 

promovem o aumento da concentração biossólidos gerados nos tratamentos primários, 

secundários e de biossólidos digeridos, além de misturar os diferentes tipos de biossólidos, 

equalizar a vazão e clarificar o líquido removido, que retorna para o tratamento primário da 

estação (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

O mecanismo de adensamento, sem auxílio de esforços mecânicos, pode ser por gravidade e 

por flotação. Os adensadores por gravidades possuem boa eficiência, com exceção dos 

biossólidos secundário e misto (primário mais secundário), devido à sua baixa 

sedimentabilidade. O adensamento por flotação ocorre através da inserção de bolhas de ar que 

permite que os sólidos flotem (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

Além dos mecanismos acima, esse processo pode ser realizado com auxílio de esforços 

mecânicos, através de mesas de esteira e centrifugação mecânica. A mesa de esteira é uma 

tecnologia mais recente, utilizada com a finalidade de adensamento de biossólidos oriundos 

do tratamento secundário. As centrífugas são indicadas quando a desidratação é realizada com 

a mesma tecnologia, facilitando a manutenção. Assim como os adensadores por gravidade, as 

centrifugas também possuem limitações relacionadas ao tipo de biossólidos a ser desaguado, 

possuindo maior eficiência para subprodutos provenientes do tratamento secundário. Maiores 

eficiências podem ser obtidas através da adição de polímeros no processo (JORDÃO & 

PESSÔA, 2014).  

Os teores de sólidos de diferentes sistemas de tratamento de esgotos em função do processo 

de adensamento utilizado são apresentados na Tabela 2. 



 

26 

 

Tabela 2: Teores de sólidos totais em biossólidos adensados 
Sistema de tratamento de esgotos  Processo Teor de sólidos totais (%) 

Tratamento Primário Convencional Gravidade 4-8 

Lodos Ativados Convencional 

Biossólidos gerados no Tratamento Primário Gravidade 4-8 

Biossólidos gerados no Tratamento Secundário 

Gravidade 2-3 

Flotação 2-5 

Centrífuga 3-7 

Biossólidos gerados no Tratamento Primário e 

Secundário (Misto) 

Gravidade 3-7 

Centrífuga 4-8 

Lodos Ativados - Aeração Prolongada 

Gravidade 2-3 

Flotação 3-6 

Centrífuga 3-6 

Filtro Biológico de Alta Carga 

Biossólidos gerados no Tratamento Primário Gravidade 4-8 

Biossólidos gerados no Tratamento Secundário Gravidade 1-3 

Biossólidos gerados no Tratamento Primário e 

Secundário (Misto) 
Gravidade 3-7 

Biofiltro Aerado Submerso 

Biossólidos gerados no Tratamento Primário Gravidade 4-8 

Biossólidos gerados no Tratamento Secundário 

Gravidade 2-3 

Flotação 2-5 

Centrífuga 3-7 

Biossólidos gerados no Tratamento Primário e 

Secundário (Misto) 

Gravidade 3-7 

Centrífuga 4-8 

Fonte: Adaptado de SPERLING, 2005. 

Digestão dos biossólidos 

Após ser adensado, o subproduto possui menor volume que inicialmente e segue para a etapa 

de estabilização. Ao contrário das etapas de adensamento e desaguamento, que buscam a 

elevação do teor de sólidos do subproduto, essa etapa não altera significativamente sua 

concentração de sólidos. Essa etapa objetiva a redução de sólidos biodegradáveis e odores 

através da conversão parcial da matéria parcial putrescível e propiciar condições que 

favoreçam a desidratação do subproduto (JORDÃO & PESSÔA, 2014). 

Em função da presença de oxigênio, a digestão pode ocorrer de forma aeróbia ou anaeróbia. A 

digestão anaeróbia assimila a matéria orgânica na ausência de oxigênio, necessitando apenas 

de confinamento dos biossólidos em condições favoráveis às reações anaeróbias. A digestão 

aeróbia é também um processo bioquímico, no qual há atividade de bactérias aeróbias e 

formação de subprodutos, a saber: matéria orgânica estabilizada, gás carbônico e água 

(JORDÃO & PESSÔA, 2014). 
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Em relação à digestão anaeróbia, a digestão na presença de oxigênio possui como vantagens: 

baixo custo de implantação, ausência odores e boa remoção de organismos patogênicos. A 

grande desvantagem desse processo é a necessidade de aerar artificialmente o digestor, que 

resulta em elevado custo operacional e menor desidratação do subproduto digerido (JORDÃO 

& PESSÔA, 2014). 

Além dos processos supracitados, uma opção é a estabilização química (Figura 16) que 

inativa os micro-organismos através da elevação do pH a 12, durante 2 horas ou mais. O 

processo químico impede ou reduz a ação de micro-organismos geradores de maus odores, 

gases e atração de vetores. Ao contrário da digestão, a estabilização química não reduz a 

concentração de matéria orgânica presente. Dessa forma a elevação do pH é facilmente 

realizada a partir da adição cal, produto de simples aplicação e baixo custo. A reação de cal 

virgem com os biossólidos é exotérmica e assim a elevação da temperatura contribui para a 

destruição de micro-organismos presentes no meio (JORDÃO & PESSÔA, 2014).  

 

Figura 16: Esquema representativo de uma unidade de Estabilização Química 

Desaguamento 

Os biossólidos digeridos seguem para a etapa de desaguamento, a fim de reduzir seu teor de 

umidade e, consequentemente seu volume. A fase sólida produzida por algumas tecnologias, 

como Reator UASB, devido ao seu elevado tempo de permanência no tratamento, não 

necessita das etapas anteriores e segue diretamente para a etapa de desaguamento. Tendo em 

vista o alto custo do tratamento da fase sólida, a ausência das etapas anteriores em função da 

destinação adotada, resulta em grande vantagem econômica e operacional dessa tecnologia.   
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Independente da destinação final ou modalidade de reuso do subproduto, a realização do 

desaguamento se justifica pelo alto custo de transporte para o local de disposição final, 

facilidade de manejo e menor geração de lixiviado caso a opção de destinação final do 

subproduto ocorre em aterros sanitários (ANDREOLI coord, PROSAB, 2006). 

Os processos de desaguamento podem ser realizados por métodos naturais ou mecânicos. Os 

processos naturais – leito de secagem e lagoa de lodo – reduzem o teor de água na fase sólida 

através de mecanismos de evaporação e infiltração, dessa forma devem ser utilizados em 

locais com condições climáticas favoráveis. Apesar do baixo custo e facilidade operacional, o 

processo demanda grandes áreas disponíveis para sua instalação e pode gerar odores devido à 

presença de matéria orgânica remanescente no subproduto. Os processos mecanizados – filtro 

prensa, prensa desaguadora ou centrífuga – são realizados por unidades compactas, de 

operação e manutenção mais difícil que o método natural (JORDÃO & PESSÔA, 2014). Os 

teores de sólidos totais de cada processo de desaguamento são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Teores de sólidos totais em biossólidos desaguados 

Sistema de Tratamento de Esgotos 

Teor de sólidos totais em biossólidos desaguados 

(%) 

Leito de 

Secagem 
Centrífuga 

Filtro 

Prensa 

Prensa 

Desaguadora 

Tratamento Primário Convencional 35-45 25-35 30-40   

Tratamento Primário - Tanques Sépticos 30-40 

   
Lagoa Facultativa 30-40 

   
Lagoa Anaeróbia - Lagoa Facultativa 30-40 

   
Lagoa Aerada Facultativa 30-40 

   Lagoa Aerada Mistura Completa - Lagoa 

Sedimentação 30-40 

   
Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio 30-40 

   
Lodos Ativados Convencional (Lodo Misto) 30-40 20-30 25-35 20-25 

Lodos Ativados - Aeração Prolongada 25-35 15-20 20-30 15-20 

Filtro Biológico de Alta Carga (Lodo Misto) 30-40 20-30 25-35 20-25 

Biofiltro Aerado Submerso (Lodo Misto) 30-40 20-30 25-35 20-25 

Reator UASB 30-45 20-30 25-40 20-30 

Reator UASB + Lodos Ativados (Lodo Combinado) 30-45 20-30 25-40 20-30 

Reator UASB + Reator Aeróbio com biofilme (Lodo 

Combinado) 30-45 20-30 25-40   

Fonte: SPERLING, 2005. 
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Higienização 

O processo de higienização objetiva a redução dos organismos patogênicos presentes nos 

biossólidos, de modo a evitar impactos negativos ao meio ambiente e riscos à saúde da 

população e aos trabalhadores que entrarem em contato com o subproduto. O sistema de 

higienização é necessário caso o subproduto seja reutilizado ou disposto no solo. A exigência 

sanitária da qualidade dos biossólidos ocorre em função da sua destinação final, sendo maior 

para aproveitamento na agricultura (SPERLING, 2005).   

O controle de patogênicos é exercido geralmente sobre Coliformes Fecais, Salmonellas e ovos 

de helmintos, cuja presença no subproduto é provável por ser oriundo de esgotos. Alguns 

processos como digestão anaeróbia, estabilização química e secagem térmica, reduzem a 

concentração de organismos patogênicos e geram biossólidos sanitariamente seguros 

(SPERLING, 2005).   

Os processos mais relevantes de higienização dos biossólidos são: compostagem, digestão 

aeróbia autotérmica, estabilização alcalina e secagem térmica.  

- Compostagem: processo aeróbio no qual a decomposição da matéria orgânica ocorre 

através de condições controladas de temperatura, umidade, oxigênio e nutrientes. Ao 

fim do processo, o produto gerado é passível a ser utilizado em solos. A redução dos 

organismos patogênicos ocorre por via térmica devido ao aumento da temperatura 

causada por reações bioquímicas (SPERLING, 2005). 

- Digestão aeróbia autotérmica: o mecanismo denomina-se autotérmico em função do 

aquecimento causado pelo calor liberado nas reações aeróbias. O aumento da 

temperatura promove a redução da quantidade de organismos patogênicos. A maior 

eficiência está relacionada ao tempo de permanência, mistura e aeração dos 

biossólidos presentes no digestor (SPERLING, 2005). 

- Secagem Térmica: a evaporação da umidade restante do subproduto e inativação dos 

micro-organismos presentes ocorre através de utilização de uma fonte de calor. A 

secagem térmica torna-se viável quando são realizadas anteriormente as etapas de 

digestão e desaguamento dos biossólidos (SPERLING, 2005). 
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3.3.3 Biogás 

Subproduto gerado nas etapas anaeróbias do tratamento das fases líquida e sólida dos 

efluentes sanitários, inicialmente emitido na atmosfera sem qualquer preocupação com o meio 

ambiente. As consequências negativas associadas às emissões atmosféricas sem prévio 

tratamento levaram à recente preocupação em se eliminar esse tipo de emissão, sendo 

necessária a queima dos gases gerados quando o mesmo não é aproveitado (JORDÃO & 

PESSÔA, 2014). 

De acordo com as características dos gases gerados nos processos, são múltiplos os possíveis 

usos para o biogás (JORDÃO & PESSÔA, 2014):  

- Geração de energia elétrica: a quantidade de energia gerada pode atender parcial ou 

totalmente a demanda energética da estação de tratamento, tornando-a 

autossustentável caso atenda integralmente à sua demanda. Se a energia gerada for 

superior à consumida pela ETE, é possível ser vendida à concessionária local de 

energia elétrica. 

- Geração de energia térmica: com potencial de aquecimento, é utilizada nos digestores 

através de trocadores de calor, visando uma maior eficiência do sistema.  

- Cogeração de energia elétrica e de energia térmica: geração conjunta, utilizada tanto 

para atender a demanda energética da ETE, como para aumentar a eficiência dos 

digestores anaeróbios.  

3.4 ASPECTOS LEGAIS 

O aproveitamento dos subprodutos gerados nas estações de tratamento de esgoto não é algo 

novo porém, devido à evolução do setor de saneamento do país e consequente busca pela 

ampliação do índice de tratamento de esgoto, é crescente o interesse em aproveitar os 

subprodutos que são gerados nas estações.  
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3.4.1 Aspectos Legais relacionados ao Reuso dos Biossólidos gerados no Tratamento de 

Esgoto 

A legislação nacional existente relacionada ao reuso dos biossólidos é a CONAMA Nº 375 de 

29 de Agosto de 2006, que estabelece critérios e procedimentos, para o reuso agrícola de da 

fase sólida gerada em estações de tratamento de efluentes domésticos. Os Estados de São 

Paulo e do Paraná estabeleceram critérios para o uso agrícola dos biossólidos antes da criação 

da CONAMA 375/2006. É fundamental que cada estado estabeleça sua legislação, porém vale 

ressaltar que as normas estaduais não podem ser mais permissivas que a federal (RIGO et al., 

2014).  

A CONAMA 375/2006 considera que a produção de biossólidos é uma característica própria 

dos processos de tratamento de esgotos e que tende a crescer proporcionalmente ao aumento 

do índice de atendimento da população com tratamento de esgotos. Dessa forma, reconhece a 

disposição adequada do subproduto um problema a ser solucionado com urgência e define 

diretrizes para o seu reuso. A legislação ressalta ainda o potencial risco à saúde pública e ao 

ambiente, inerentes à utilização dos biossólidos devido à presença de organismos patogênicos.  

Apesar da necessidade de controle dos organismos patogênicos, a legislação nacional 

considera que o reuso é uma alternativa vantajosa se comparada a outros tipos de destinação 

final e que pode beneficiar solos agriculturáveis, uma vez que constitui fonte de matéria 

orgânica e nutrientes. Sendo assim, a CONAMA 375/2006 considera que os biossólidos 

devem ser classificados em função do seu potencial agronômico, substâncias orgânicas e 

inorgânicas potencialmente tóxicas, micro-organismos presentes e estabilidade.  

A Resolução 375/2006 classifica os biossólidos em duas classes, A e B, de acordo com a 

cultura na qual pode ser utilizada, Tabela 4, e especifica que nenhum tipo de subproduto pode 

ser utilizado em pastagens e cultivo de olerícolas, tubérculos e raízes, culturas inundadas, e 

culturas cuja parte comestível entre em contato com o solo. Apesar de inicialmente terem sido 

definidas duas classes, foi estabelecido que 5 anos após sua publicação, somente seria 

permitida a aplicação de biossólidos classe A, a menos que novos critérios fossem propostos a 

partir de estudos de avaliação de risco e dados epidemiológicos, comprovando a segurança do 

uso de biossólidos Classe B. Dessa forma, atualmente apenas o uso da Classe A é permitido.  
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Tabela 4: Classificação de biossólidos segundo a concentração de patógenos 

Tipo de 

biossólidos ou 

produto derivado  

Concentração de patógenos  Processo/Tratamento 

A  

Coliformes Termotolerantes < 10³ NMP/g de 

ST 
Compostagem                  

Secagem Térmica   

Tratamento Térmico   

Digestão Aeróbia Termofílica 

Irradiação               

Pasteurização  

Ovos viáveis de helmintos < 0,25 ovo /g de ST 

Salmonella ausência em 10 g de ST 

Vírus < 0,25 UFP ou UFF /g de ST 

B  

Coliformes Termotolerantes < 106 NMP/g de 

ST 
Digestão Anaeróbia 

Compostagem       

Estabilização com Cal Ovos viáveis de helmintos < 10 ovos / g de ST 

ST: Sólidos Totais. NMP: Número Mais Provável. UFF: Unidade Formadora de Foco. UFP: Unidade Formadora 

de Placa. 

Fonte: Adaptado de Resolução CONAMA Nº 375, 2006. 

Os biossólidos enquadrados pela legislação como Classe A podem ser aplicados em quaisquer 

culturas, respeitadas as restrições citadas acima. O subproduto pertencente à classe B possui 

utilização restrita ao cultivo de café, silvicultura, culturas para produção de fibras e óleos, 

com a aplicação mecanizada.  

A Resolução CONAMA 380/2006 retifica o Anexo 1 da CONAMA 375/2006, determinando 

os processos de redução significativa, biossólidos classe A, e redução adicional, biossólidos 

classe B, de patógenos aceitos pela legislação.  

Além das legislações citadas, pode-se citar a Diretiva 86/278/EEC, promulgada 12 de Junho 

de 1986 pela Comunidade Europeia. A Diretiva visa a proteção do solo, vegetação, animais e 

homens quando ocorrer utilização de biossólidos em solos agriculturáveis. A fim de evitar 

potenciais riscos à saúde causados por organismos patogênicos, estabelece-se que o 

subproduto não deve ser aplicado em solos nos quais frutas e vegetais estejam crescendo, são 

cultivadas, ou menos que 10 meses antes da cultura ser colhida. A legislação europeia 

determina limites máximos de parâmetros de interesse, dessa forma permite que os estados 

membros estabeleçam sua legislação própria desde que sejam mais restritivas (CEC,1986). 
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3.4.2 Aspectos Legais em Relação à Utilização de Águas de Reuso 

No Brasil, o arcabouço legal relacionado ao aproveitamento desses subprodutos ainda é 

escasso. Em relação ao reuso de águas não há legislação nacional ou critérios recomendados 

com padrões de qualidade para água de reuso em geral. A legislação pertinente que abrange o 

tema é a Resolução 54/2005 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que define as 

possíveis modalidades de reuso e apresenta quais critérios gerais e não determina parâmetros 

e padrões de qualidades (BRASIL, 2005).  

Usualmente para fins mais exigentes de utilização de água são considerados os padrões norte-

americanos, diretrizes do estado da Califórnia e da Agência de Proteção Ambiental Americana 

– EPA. A regulamentação da Califórnia, Water Recycling Criteria, estabelece limites para a 

concentração de coliformes totais no efluente em função da modalidade de reuso (STATE OF 

CALIFORNIA, 2000). As diretrizes da EPA, Guidelines for Water Reuse, foram emitidas em 

1992 e revisadas em 2004, sendo menos restritivas que a anterior. A legislação da Agência de 

Proteção Ambiental Americana recomenda limites, de acordo com o tipo de reuso, para os 

seguintes parâmetros: pH, DBO, turbidez, coliformes fecais e cloro residual (USEPA, 2004).  

Apesar da ausência de legislações nacionais, existem alguns limites estabelecidos em 

diretrizes da Organização Mundial de Saúde – OMS, recomendações do Programa de 

Pesquisas em Saneamento Básico – PROSAB e na Norma Brasileira 13969/97.  

As diretrizes publicadas pela OMS estabelecem a qualidade microbiológica do efluente a ser 

utilizado na agricultura ou aquicultura (OMS, 1989). O PROSAB propôs recomendações de 

limites para algumas modalidades de reuso, tais como: agrícola, urbano e piscicultura. Os 

parâmetros analisados são coliformes fecais e composição microbiológica do efluente tratado 

(ANDREOLI coord, PROSAB, 2006). As Indicações estabelecidas pela NBR 13969/97 

limitam turbidez, coliformes fecais, sólidos dissolvidos totais, cloro residual e pH. Tais 

parâmetros referem-se ao reuso local de efluente tratado de tanques sépticos e unidades de 

tratamento complementar de acordo com a finalidade desejada: lavagens, descargas, reuso 

agrícola, entre outros.  
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Os padrões relativos ao reuso industrial devem ser estabelecidos em função da utilização da 

água a ser aproveitada na indústria. A principal aplicação do efluente tratado ocorre para 

alimentação de torres de resfriamento e em caldeiras, sendo que deve-se atentar para a 

concentração de parâmetros que possibilitem ocorrência de incrustações e corrosões. Alguns 

parâmetros de interesse no reuso industrial são: alcalinidade, amônia, cálcio, magnésio, 

sulfeto de hidrogênio, ferro, micro-organismos, nitratos, pH, fósforo, matéria orgânica, sílica, 

sulfatos e sólidos em suspensão (METCALF & EDDY, 2007 apud JORDÃO; PESSÔA, 

2014).  

3.5 EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO NO BRASIL 

ETE Alegria 

Localizada no município do Rio de Janeiro, a Estação de Tratamento de Esgotos Alegria (ETE 

Alegria) é considerada uma das obras mais importante para a Despoluição da Baía de 

Guanabara. Atualmente, a Estação operada pela Companhia Estadual de Água e Esgoto do 

Rio de Janeiro – CEDAE, possui capacidade para tratar até 2500 litros de esgotos por 

segundo, equivalente à uma população de 1,5 milhões de habitantes (CEDAE, 2014).  

A fase liquida do afluente da ETE Alegria possui como linha de tratamento decantador 

primário seguido de lodos ativados. O tratamento da fase sólida produzida na estação é 

composto por adensadores por gravidade, digestores anaeróbios, centrífugas e secagem 

térmica (JORDÃO & PESSÔA, 2014). Os produtos finais desse processo são água de reuso, 

biossólidos e biogás. Visando a preservação do meio ambiente e o reaproveitamento dos 

subprodutos gerados durante o processo, a ETE Alegria possui os seguintes projetos: 

- Geração de biocombustível: a escuma produzida nos decantadores primários da ETE e 

a gordura proveniente de caixas de gordura levadas à ETE através de caminhões “papa 

fossa” são transformadas em biodiesel (Figura 17). Este trabalho encontra-se em fase 

de pesquisa em parceria com a Coordenação de Pós-graduação e Pesquisa em 

Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPE/UFRJ (PEDROSO et 

al., 2012). 
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Figura 17: Biodiesel produzido a partir da gordura proveniente de caixas de gordura levadas à ETE Alegria 

Fonte: PEDROSO et al., 2012. 

- Geração de energia elétrica: o biogás produzido nos digestores anaeróbios da fase 

sólida é utilizado para produção de energia através de uma usina de geração de energia 

elétrica, com potência instalada de 215 kW. A energia produzida é usada para 

energizar a iluminação monumental dos digestores e abastecer conjuntos motor-bomba 

dos digestores, dos adensadores e demais cargas de consumo do sistema de operação 

da ETE na subestação da CEDAE, em paralelo com a rede de energia da 

concessionária Light S.A. (MACHADO, 2011). 

- Programa Replantando Vida: reaproveitamento dos biossólidos gerados na ETE 

Alegria após desaguamento mecânico por centrífuga e secagem térmica para produção 

de mudas. Além de caráter ambiental, o programa possui também caráter 

socioeducacional, uma vez que parte da equipe técnica é composta por apenados que 

cumprem penas restritivas de liberdade em regime aberto e semiaberto do sistema 

prisional do Rio de Janeiro. As mudas são utilizadas para recuperação das matas 

ciliares dos rios Guandu e Macacu, unidades da CEDAE e outras áreas públicas, 

Figura 18 (CEDAE, 2014). 
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Figura 18: Plantio de mudas realizado por agentes de reflorestamento da CEDAE 

Fonte: CEDAE, 2014 

- Projeto de Águas de Reuso da ETE Alegria: Devido à boa qualidade do efluente 

gerado no processo de tratamento, algumas empresas fazem a coleta desse efluente 

para reutilização. Em março de 2013 a CEDAE assinou um contrato com o Consórcio 

Porto Rio, a fim de destinar o efluente da estação ao abastecimento de equipamentos 

de perfuração de rochas e para umedecer bases de pavimentos, vias e calçadas (RIO 

DE JANEIRO, 2013).  

ETE Arrudas 

A Estação de Tratamento de Esgotos Arrudas localiza-se na região de Sabará/MG, à margem 

esquerda do ribeirão de mesmo nome. A ETE Arrudas é uma das maiores e mais modernas do 

país, com capacidade atual de tratamento a nível secundário de 2.259 L/s. A linha de 

tratamento da fase líquida é constituída de lodo ativado convencional. A fase sólida gerada no 

processo é composta por adensadores por gravidade, digestores anaeróbios e centrífugas 

(COPASA, 2014). Dos subprodutos gerados, a ETE Arrudas realiza o aproveitamento do 

biogás. 

- Geração de energia elétrica: O reaproveitamento realizado nesse sistema é a utilização 

do gás produzido em uma das fases sólidas do tratamento de esgoto, a digestão 
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anaeróbia dos biossólidos, para cogeração de energia. O biogás gerado no digestor 

anaeróbio é aproveitado para geração de energia, Figura 19, através de uma central 

termoelétrica capaz de fornecer 90% da energia consumida pela ETE (COPASA, 

2014). 

O biogás é canalizado para a central, onde é queimado, permitindo que a microturbina 

acoplada ao gerador gire para produzir energia. Além da produção de energia, o calor 

dos gases de exaustão das microturbinas é conduzido para trocadores de calor, de 

modo a elevar a temperatura média dos biossólidos a serem digeridos. Esse processo 

torna a digestão anaeróbia mais eficiente e aumenta a produção de biogás (COPASA, 

2014; MACHADO, 2011).  

 

Figura 19: Unidade de cogeração de energia da ETE Arrudas 

Fonte: COPASA, 2014. 

Aquapolo Ambiental 

A Aquapolo Ambiental S.A. é uma Estação Produtora de Água Industrial capaz de produzir 

1.000 L/s de água de reuso para fins industriais, destinada ao abastecimento do Polo 

Petroquímico do ABC paulista. A água de reuso é produzida a partir do efluente da Estação de 

Tratamento de Esgotos ABC, localizada em São Paulo e operada pela Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. O transporte da água de reuso ao 
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Polo Petroquímico é realizado através de uma adutora de aço de 17 km de extensão, que passa 

pelos municípios de São Paulo, São Caetano do Sul e Santo André (AQUAPOLO, 2014). 

A linha de tratamento do projeto é constituída de tratamento preliminar, filtros de discos e 

TMBR (Tertiary Membrane Bio Reactor), sendo a última etapa a responsável pela remoção de 

nitrogênio, fósforo e matéria orgânica. Após o tratamento biológico terciário, o efluente segue 

para os módulos de membranas de ultrafiltração, etapa na qual os sólidos e bactérias restantes 

serão retidos. Caso seja necessário, o efluente do TMBR segue para o processo de osmose 

reversa, no qual ocorre a remoção de íons presentes no efluente. Ao final do tratamento, o 

efluente do processo de ultrafiltração e osmose reversa, são misturados e desinfetados com 

cloro, adquirindo a qualidade necessária para atender aos parâmetros exigidos pelas indústrias 

do Polo (AQUAPOLO, 2014). 

Cetrel S. A.  

A Cetrel opera juntamente com as demais indústrias do Polo Industrial de Camaçari/BA, 

sendo responsável pelo tratamento e disposição final dos efluentes e resíduos industriais e 

monitoramento ambiental do complexo industrial e sua área de influência. Primeira empresa 

brasileira voltada para a proteção ambiental integrada de um complexo industrial de grande 

porte, investe também em projetos inovadores, capazes de atuar nos processos produtivos e na 

reutilização de produtos que seriam passivos ambientais. Como forma de aproveitamento, a 

Cetrel realiza o seguinte projeto (CETREL, 2012; ODEBRECHT, 2014): 

- Projeto Água Viva: Desenvolvido em parceria pela Cetrel e Braskem, o maior sistema 

de reuso de água na indústria da Bahia, visa a reutilização de águas pluviais e 

efluentes tratados. O volume de água poupado pela Braskem em seus processos 

industriais equivale ao consumo médio diário de água potável de uma cidade com até 

150 mil habitantes. Além de economizar água, há economia de energia elétrica 

utilizada para bombeamento e produção de insumos necessários para o funcionamento 

das indústrias do Polo. No primeiro ano de operação, reutilizou 1,5 bilhões de litros de 

água, fornecidos para o Polo Industrial de Camaçari (BA). O projeto Água Viva é uma 

das ações motivadas pelo objetivo de eficiência hídrica da Braskem, que almeja, até 
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2020, reutilizar 100% da água em locais de estresse hídrico (CETREL, 2012; 

ODEBRECHT, 2014). 

ETE Curado 

A Estação de tratamento de Efluentes Sanitários e Industriais Curado, localizada na região 

metropolitana de Recife/PE, é operada pela empresa Lógica Ambiental. Possui como 

subprodutos do processo, água de reuso e biossólidos. A ETE Curado possui tratamento a 

nível primário, secundário e terciário para a fase líquida. A linha de tratamento utilizada na 

ETE Curado é Lagoa facultativa seguida de filtração anaeróbia de fluxo ascendente. Neste 

caso, a lagoa facultativa atinge alta eficiência devido ao elevado teor de insolação da região 

durante todo o ano. A fase sólida gerada no processo é desaguada mecanicamente por mesa de 

esteira a fim de aumentar o teor de sólidos. Em seguida os biossólidos seguem para a 

compostagem, podendo ser utilizados posteriormente como compostos orgânicos com 

ausência de organismos patogênicos (ETE CURADO, 2014). A ETE Curado possui os 

seguintes tipos de aproveitamento: 

- Revegetação de Áreas Erodidas: A estação utiliza os biossólidos produzidos no 

processo para fertilização do solo, recuperação de áreas degradadas, Figuras 20 e 21, e 

plantio de mudas, Figura 22 (ETE CURADO, 2014). 

 

Figura 20: Área degradada sem cobertura 

vegetal 

 

Figura 21: Talude após recuperação com biossólidos 

Fonte: ETE CURADO, 2014. Fonte: ETE CURADO, 2014. 
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- Produção de Tijolo Ecológico: A ETE Curado fabrica tijolo ecológico com os 

biossólidos, Figura 23. O material pode ser aplicado em unidades modestas e de 

demonstração, como por exemplo, o banheiro para uso dos motoristas, nas 

dependências da própria ETE.   

 

Figura 22: Viveiro agroflorestal 

Fonte: ETE CURADO, 2014. 

 

Figura 23: Produção de tijolo ecológico 

Fonte: ETE CURADO, 2014. 

  

3.6 CENÁRIO DO TRATAMENTO DE ESGOTOS EM JUIZ DE FORA/MG 

O Plano de Saneamento Básico Municipal de Juiz de Fora contempla quatro Estações de 

Tratamento de Esgoto, Figura 24, porém a ETE Santa Luzia ainda encontra-se na fase de 

projeto. Dessa forma, atualmente o município de Juiz de Fora possui três das quatro estações 

citadas no Plano Municipal, são elas: ETE Barreira do triunfo, ETE União-Indústria e ETE 

Barbosa Lage (PSB/JF, 2013).  

3.6.1 Sistema Barreira do Triunfo 

O sistema Barreira do Triunfo compreende a região norte da Cidade, próxima ao Distrito 

Industrial, onde se localiza a fábrica da Mercedes Benz. Em relação aos componentes do 

sistema Barreira do Triunfo, vale ressaltar que modificações foram realizadas devido às obras 

de duplicação da BR-040, onde parte do interceptor foi removido. Dessa forma, os esgotos 

domiciliares coletados no bairro são lançados diretamente nos corpos receptores (PSB/JF, 

2013). 
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Figura 24: Regiões atendidas por cada ETE do Município de Juiz de Fora 

Fonte: PSB/JF, 2013.
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A ETE Barreira do Triunfo, Figura 25, foi planejada para capacidade de tratamento de 20 L/s 

em final de plano, correspondente ao atendimento aproximado de uma população de 10.000 

habitantes. Atualmente a capacidade instalada da ETE Barreira do Triunfo é de 10 L/s, porém 

a mesma opera com metade dessa vazão, recebendo apenas 5,0 L/s, oriundos da fábrica 

Mercedes Benz (PSB/JF, 2013). 

 

Figura 25: Estação de Tratamento de Esgoto Barreira do Triunfo 

Fonte: PSB/JF, 2013. 

O tratamento da fase líquida da estação é composto por sistema preliminar seguido de lodos 

ativados e decantador secundário. A fase sólida passa por etapas de digestão e desaguamento 

que contemplam unidades como digestor aeróbio e filtro prensa, respectivamente. O efluente 

da estação é lançado no rio Paraibuna e a fase sólida gerada é encaminhado para o aterro 

sanitário (PSB/JF, 2013). 

Segundo com o Plano de Saneamento Básico Municipal, a ETE possui condições satisfatórias 

em relação ao funcionamento dos equipamentos eletromecânicos e condições estruturais, 

apresentando apenas algumas peças metálicas com sinais de corrosão.  
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Para que o sistema Barreira do Triunfo receba e trate os esgotos provenientes do bairro, será 

necessário ampliar sua capacidade de tratamento. Segundo o supervisor de projetos de esgoto 

Companhia Municipal de Saneamento, Ricardo Stahlschimidt, a nova linha de tratamento será 

constituída de Reator UASB seguido de lodos ativados, sendo que o último processo já ocorre 

na estação (informação verbal)1. 

Em relação ao monitoramento da qualidade do efluente tratado, a Tabela 5 apresenta os 

valores médios para os principais parâmetros de interesse. 

Tabela 5: Qualidade do efluente tratado na ETE Barreira do Trinfo 

Parâmetro Afluente Efluente Eficiência (%) 

DBO (mg/L) 380 87 77,1 

DQO (mg/L) 1107 204 81,6 

SST (mg/L) 2953 13 99,6 

Nitrogênio (mg/L) 47,8 0,36 99,2 

Fósforo (mg/L) 23,9 20,8 13 

Sólidos Sedimentáveis (ml/L) 4,5 0,5 88,9 

Fonte: Adaptado de CESAMA, 2012 apud PSB/JF, 2013. 

Assim como o exposto no Plano de Saneamento Municipal, o efluente atende às condições de 

lançamento de efluentes estabelecidas na legislação estadual relacionada, DN COPAM/CERH 

01/2008, para os parâmetros DBO (60 mg/L ou eficiência > 70%), DQO (180 mg/L ou 

eficiência > 65%) e sólidos sedimentáveis (<1 ml/L). Para os parâmetros fósforo, nitrogênio e 

coliformes, a deliberação citada não apresenta valores de padrão de lançamento.  

Vale ressaltar que o valor apresentado para o parâmetro DQO afluente à ETE Barreira do 

Triunfo, 1107 mg/L, é muito superior à faixa usualmente obtida para efluentes domésticos. Tal 

valor pode estar relacionado ao fato do efluente a ser tratado ser oriundo da Fábrica Mercedes 

Benz, sendo assim o efluente coletado possivelmente não é possui origem apenas sanitária.  

                                                

1 Informação obtida a partir de entrevista com o Supervisor Ricardo Stahschimidt em Junho de 2014. 
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Dentre os subprodutos do tratamento de esgotos deve-se atentar para os biossólidos (Figura 

26) que podem ser dispostos em aterro sanitário ou ter outra disposição adequada. Tendo em 

vista a maior vazão de esgoto que será tratada e consequente maior geração de biossólidos, 

segundo o Plano de Saneamento Municipal, a fim de assegurar a futura disposição adequada 

do subproduto, deverá ser firmado um contrato entre a Companhia de Saneamento Municipal 

e a empresa Vital Engenharia Ambiental, concessionária responsável pela administração da 

Central de Tratamento de Resíduos. A Gerência de Esgotos da Companhia Municipal de 

Saneamento afirma ainda que a concessionária pretende instalar equipamentos para remoção 

adicional da umidade da fase sólida, de modo a reduzir o volume final e possibilitar seu 

descarte no aterro municipal (PSB/JF, 2013). 

 

Figura 26: Produção mensal de biossólidos na ETE Barreira do Triunfo 

Fonte: CESAMA, 2012 apud PSB/JF, 2013. 

3.6.2 Sistema Barbosa Lage 

O Sistema Barbosa Lage (Figura 27) abrange a região urbana localizada entre a ETE Barreira 

do Triunfo, ao sul da passagem da estrada de ferro sobre o rio Paraibuna, até o divisor de 

águas situado nas regiões urbanas do bairro Santa Terezinha, na margem direita do rio 

Paraibuna. 

Localizada à margem esquerda do rio Paraibuna, a estação foi projetada com capacidade 

nominal de 290 L/s e carga orgânica de 10.203 kg DBO/dia, em final de plano - 2024. 

Inicialmente era prevista a implantação em etapas, das quais a primeira foi implantada, com 
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capacidade de tratar 73 L/s, equivalente ao efluente gerado por uma população de superior a 

110000 habitantes. A vazão afluente à ETE Barbosa Lage encontra-se praticamente igualada à 

sua capacidade operacional, sendo iminente a necessidade de obras para ampliação desta 

unidade.  

 

Atualmente, o sistema é composto pelas seguintes unidades: tratamento preliminar seguido de 

lodos ativados e decantador secundário. O sistema de aeração ocorre por ar difuso com bolhas 

finas, sopradores e difusores de membrana. O reator foi concebido para trabalhar com aeração 

prolongada, com idade dos biossólidos de 28 dias e concentração de SSVTA de 4.180 mg/L. 

O tratamento da fase sólida é composto pelas etapas de digestão e desaguamento, constituídas 

por digestor aeróbio e centrífuga, respectivamente.  

A unidade foi projetada sem grande flexibilidade operacional para a etapa atual, sendo 

composta por apenas uma linha de tratamento, o que dificulta a manutenção e gera transtornos 

à operação do sistema. Segundo o Plano de Saneamento Municipal, as estruturas físicas da 

ETE encontram-se em bom estado de conservação, apresentando apenas alguns pontos de 

corrosão em peças e equipamentos metálicos, guarda-corpo e passarelas. 
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Figura 27: ETE Barbosa Lage 

Fonte: PSB/JF, 2013. 

Assim como a ETE Barreira do Triunfo, o supervisor de projetos de esgoto Companhia 

Municipal de Saneamento, Ricardo Stahlschimidt, afirmou que a nova linha de tratamento 

dessa estação também envolve a adição de um Reator UASB precedendo o sistema já 

existente de lodos ativados (informação verbal)2. Em relação à qualidade do efluente tratado, 

o desempenho da ETE Barbosa Lage é superior ao da ETE Barreira do Triunfo, com um 

efluente apresentando melhores características, apresentadas na Tabela 6 (PSB/JF, 2013). 

Tabela 6: Qualidade do efluente tratado na ETE Barbosa Lage 

Parâmetro Afluente Efluente Eficiência (%) 

DBO (mg/L) 380,8 32 91,6 

DQO (mg/L) 860 95 89 

SST (mg/L) 426 42,5 90 

Nitrogênio (mg/L) 56,9 15,2 25,9 

Fósforo (mg/L) 20,5 15,2 25,9 

Sólidos Sedimentáveis (ml/L) 17 0,3 98,2 

Fonte: Adaptado de CESAMA, 2012 apud PSB/JF, 2013. 

                                                

2 Informação obtida a partir de entrevista com o Supervisor Ricardo Stahschimidt em Junho de 2014. 
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Vale ressaltar que a quantificação de parâmetros como DBO e DQO comumente não resulta 

em valores com precisão de casas decimais como foi apresentado na DBO do afluente à ETE.  

A geração de biossólidos da ETE Barbosa Lage de Janeiro de 2011 a Setembro de 2012 é 

apresentada na Figura 28 (PSB/JF, 2013). 

 

Figura 28: Produção mensal de biossólidos da ETE Barbosa Lage 

Fonte: CESAMA, 2012 apud PSB/JF, 2013. 

3.6.3 Sistema União Indústria 

O Sistema de Esgotamento Sanitário da bacia União Indústria localiza-se na área sul de Juiz 

de Fora, com uma população de final de plano estimada em 437.516 habitantes e está dividido 

em 3 subsistemas: Vila Ideal, Ipiranga e Retiro (PSB/JF, 2013). 

As obras do sistema União Indústria que haviam sido licitadas e iniciadas foram paralisadas e 

os contratos com as empreiteiras, rescindidos. Atualmente, novas licitações foram aprovadas e 

as obras da ETE União Indústria estão em andamento (PSB/JF, 2013). 

O subsistema Ipiranga, responsável pela coleta de cerca de 11% dos esgotos gerados no 

Município, localiza-se na região sul, que abrange, entre outras, as regiões do Aeroporto, 

Teixeiras, Salvaterra e Santa Luzia. O subsistema deverá tratar seus esgotos 

independentemente do sistema União Indústria. Em relação ao subsistema Retiro, é previsto o 
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encaminhamento dos esgotos para a ETE União Indústria, entretanto os projetos ainda não 

foram elaborados e não há solução definida para o tratamento dos esgotos dessa região 

(PSB/JF, 2013). 

Segundo o supervisor de projetos de esgoto Companhia Municipal de Saneamento, Ricardo 

Stahlschimidt, o sistema União Indústria segue a mesma linha de tratamento dos sistemas 

citados, sendo constituída por sistema de lodos ativados precedido por Reator UASB.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho foi dividido em duas etapas, da seguinte forma: Etapa 01 - Estimativa da 

taxa de geração de biossólidos e da vazão de água de reuso; Etapa 02 - Proposta de solução 

para reuso dos subprodutos estimados. 

4.1 Etapa 01 - Estimativa da taxa de geração de biossólidos e da vazão de água de reuso 

4.1.1 Plano de Saneamento Municipal de Juiz de Fora 

Elaborado entre 2012 e 2013, o Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora estabelece 

projetos, objetivos e metas para os setores de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos para 

os próximos 20 anos. Nesse contexto, o presente trabalho é fundamentado no Plano de 

Saneamento Básico e dados disponibilizados para os munícipes. 

Como mencionado na Revisão Bibliográfica, o Plano de Saneamento Básico contempla 

quatro Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) para o município de Juiz de Fora: i) ETE 

Barreira do Triunfo; ii) ETE Barbosa Lage; iii) ETE União-Indústria; e iv) ETE Santa Luzia. 

A primeira delas já existe, porém opera muito abaixo da sua capacidade e a segunda é uma 

ETE antiga que será ampliada. As duas últimas estão em fase de construção e projeto, 

respectivamente. A linha de tratamento comum às Estações consiste em Reator UASB 

seguido de Lodos Ativados Convencional (Figura 29), porém a ETE Santa Luzia diferencia-se 

em relação à sua linha de tratamento, que consiste em Reator UASB seguido de Filtro 

Biológico Percolador (Figura 30).  

 

Figura 29: Representação da linha de tratamento a ser utilizada - Reator UASB seguido de Lodos Ativados 

Fonte: JORDÃO; VOLSCHAN, 2009 
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.

 

Figura 30: Representação da linha de tratamento a ser utilizada nas ETE Santa Luzia - Reator UASB seguido de 

Filtro Biológico Percolador 

Fonte: JORDÃO; VOLSCHAN, 2009. 

Em relação ao esgotamento sanitário, o modelo de gestão apresenta três possíveis cenários 

para o setor nos próximos 20 anos.  O primeiro cenário prevê a pior situação, que seria a 

permanência da vazão atual de esgoto sanitário nos próximos anos, para efeito de comparação 

caso não houvesse modificação alguma na linha de tratamento. Os cenários 2 e 3 consideram 

que o índice de tratamento aumentará gradativamente até atingir a totalidade dos esgotos 

coletados, diferenciando-se entre si, apenas no tempo necessário para alcançar o objetivo do 

plano (PSB/JF, 2013). 

Na tabela 7 estão apresentadas as projeções populacionais, os índices de cobertura com a 

implantação do sistema e os índices de tratamento propostos pelos Cenários 2 e 3 do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Juiz de Fora. 
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Tabela 7: Dados de população e índices de cobertura e tratamento - PSB JF 

Ano 
População 

Urbana (hab) 

Índice de 

Cobertura 

(%) 

População 

Atendida (hab) 

Índice de Tratamento 

(%) 

Cenário 2 Cenário 3 

2014 534663 98 523970 10 10 

2015 540814 98 529998 10 10 

2016 546996 98 536056 84 77 

2017 553208 98 542144 86 78 

2018 559449 99 553855 97 85 

2019 565720 99 560063 99 87 

2020 572019 99 566299 99 88 

2021 578346 99 572563 100 90 

2022 584701 100 584701 100 97 

2023 591488 100 591488 100 97 

2024 597488 100 597488 100 98 

2025 603920 100 603920 100 98 

2026 610377 100 610377 100 98 

2027 616858 100 616858 100 98 

2028 623362 100 623362 100 99 

2029 629888 100 629888 100 99 

2030 636436 100 636436 100 99 

2031 643005 100 643005 100 100 

2032 649594 100 649594 100 100 

2033 656155 100 656155 100 100 

Fonte: Adaptado de PSB/JF, 2013. 

4.2 Etapa 02 - Proposta de solução para reuso dos subprodutos estimados 

4.2.1 Vazão de água de reuso gerada 

As vazões de água de reuso a serem gerados foram estimados a partir da vazão de esgoto 

tratado, dessa forma, considerou-se que a vazão de água de reuso equivale à vazão de esgoto a 

ser tratado, apresentada na Tabela 8.  
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Tabela 8: Estimativa da vazão de esgoto tratado 

Ano 
Vazão de Esgoto Tratado (L/s) 

Cenário 2 Cenário 3 

2014 89 89 

2015 90 90 

2016 812 736 

2017 836 757 

2018 967 846 

2019 997 871 

2020 1010 896 

2021 1024 922 

2022 1049 1019 

2023 1060 1033 

2024 1072 1047 

2025 1083 1061 

2026 1095 1076 

2027 1107 1090 

2028 1118 1104 

2029 1130 1119 

2030 1142 1133 

2031 1154 1154 

2032 1165 1165 

2033 1177 1177 

Fonte: Adaptado de PSB, 2013. 

4.2.2 Taxa de geração de biossólidos 

Apesar de apresentarem tecnologias diferentes, as linhas de tratamento em questão 

contemplam processos biológicos e possuem a mesma faixa de geração de biossólidos que 

devem passar apenas pela etapa de desaguamento antes da sua disposição final, uma vez que o 

adensamento e a digestão deverão ocorrer no interior do reator UASB. Sendo assim, para fins 

de cálculo, uma vez que as duas linhas de tratamento possuem a mesma faixa de geração de 

biossólidos (Tabela 9) adotou-se o mesmo valor médio para os dois fluxogramas estudados no 

presente trabalho, 0,10 L/hab.d para o volume de biossólidos gerados e 26 gSS/hab.d para a 

massa de biossólidos gerada (SPERLING, 2005). 
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Tabela 9: Biossólidos gerado após processo de desidratação 

Sistema 

Biossólidos Desidratados 

Massa de biossólidos 

(gSS/hab.d) 

Volume de 

biossólidos 

(L/hab.d) 

Tanque Séptico + Filtro Anaeróbio 27-39 0,07-0,13 

Tanque Séptico + Infiltração 20-30 0,05-0,10 

Reator UASB 12-18 0,03-0,09 

UASB + Lodos Ativados 20-32 0,04-0,16 

UASB + Biofiltro Aerado Submerso 18-30 0,04-0,15 

UASB + Filtro Anaeróbio 15-25 0,03-0,13 

UASB + Filtro Biológico Percolador de Alta Carga 18-30 0,04-0,15 

UASB + Flotação por Ar Dissolvido 33-40 0,07-0,20 

UASB + Lagoas de Polimento 15-20 0,03-0,10 

UASB + Lagoa Aerada Facultativa 20-25 0,04-0,13 

UASB + Lagoa Aerada Mist. Completa + Lagoa Decantação 20-25 0,04-0,13 

UASB + Escoamento Superficial 12-18 0,03-0,09 

Lodos Ativados Convencional 38-50 0,10-0,25 

Lodos Ativados - Aeração Prolongada 40-45 0,11-0,29 

Lodos Ativados - Batelada (Aeração Prolongada) 40-45 0,11-0,29 

Lodos Ativados Convencional com remoção biológica de N 38-50 0,10-0,25 

Lodos Ativados Convencional com remoção biológica de N/P 38-50 0,10-0,25 

Lodos Ativados Convencional + Filtração Terciária 43-55 0,11-0,28 

Filtro Biológico Percolador Baixa Carga 39-47 0,09-0,22 

Filtro Biológico Percolador Alta Carga 38-47 0,09-0,22 

Biofiltro Aerado Submerso com nitrificação 38-50 0,10-0,25 

Biofiltro Aerado Submerso com remoção biológica de N 38-50 0,10-0,25 

Tanque Séptico + Biodisco 25-40 0,06-0,20 

Fonte: Adaptado de SPERLING, 2005. 

A taxa de geração de biossólidos foi estimada a partir do volume de geração adotado e da 

população atendida. O volume de biossólidos produzido diariamente é calculado para cada 

ano, até o ano 2033, uma vez que o horizonte temporal do Plano de Saneamento Básico 

Municipal é de 20 anos.  
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4.2.3 Propostas de soluções para reuso dos subprodutos estimados. 

A fim de quantificar o aproveitamento dos subprodutos em questão, buscou-se calcular a 

extensão da área na qual os subprodutos podem ser aproveitados. Dessa forma, uma das 

soluções propostas diz respeito à utilização de água de reuso em canteiros e praças públicas e 

ao aproveitamento dos biossólidos como fertilizantes e recuperação de áreas degradadas.  

Em consulta com a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora, foi disponibilizada a área 

quantificada com canteiros e parques públicos do município, cerca de 30 hectares (informação 

verbal)3. Vale ressaltar que esse valor é referente à área aproximada já quantificada e não à 

área total do município, utilizada no presente trabalho com fins didáticos para o cálculo 

aproximado da demanda municipal para irrigação de canteiros e praças públicas. 

Água de reuso 

Uma vez que o presente trabalho visa o aproveitamento do subproduto no próprio município, 

uma possibilidade é a utilização da água de reuso na irrigação de canteiros e praças públicas. 

Dessa forma, calculou-se a demanda hídrica necessária para irrigação de uma superfície 

vegetada com grama para o município de Juiz de Fora.  Utilizou-se para fins de cálculo a 

grama batatais, adotada como referência para países tropicais como o Brasil.   

O volume necessário para irrigação foi determinado a partir do cálculo do volume de 

evapotranspiração de referência de uma superfície vegetada com grama batatais. O valor 

obtido equivale à demanda hídrica da espécie adotada e representa o maior volume necessário 

para irrigação uma vez que o parâmetro precipitação foi desconsiderado para realização dos 

cálculos. Sendo assim, os resultados são relativos à pior situação, ou seja, ao maior volume de 

água necessário para a irrigação.  

A evapotranspiração de referência para Juiz de fora foi calculada através do Método de 

Penam-Monteith FAO 56, Equação 1 (CARVALHO; OLIVEIRA, 2012). As variáveis da 

equação utilizada foram obtidas ou calculadas a partir de dados disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia – INMET. 

                                                

3 Informação obtida em consulta com a Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora em Outubro de 2014. 



 

55 

 

Através de diversas variáveis, a equação determina a evapotranspiração de referência para o 

município. A partir da evapotranspiração calculada, têm-se o volume máximo necessário, 

Tabela 10.  

 

ET0: Evapotranspiração de referência, mmd-1 

Rn: Saldo de radiação à superfície, MJm-2d-2G: 

G: Densidade do fluxo de calor no solo, MJm-2d-2 

T: Temperatura média do ar a 2 m de altura, °C; 

es: Pressão de saturação de vapor, kPa; 

ea: Pressão parcial de vapor, kPa; 

∆: Declividade da curva de pressão de saturação de vapor, kPa°C-1; 

γ: Coeficiente psicrométrico, kPa °C-1 

Tabela 10: Demanda hídrica mensal necessária para irrigação no Município de Juiz de Fora 

Mês Demanda Hídrica Mensal para Irrigação (L/m²) 

Janeiro 109 

Fevereiro 105 

Março 96 

Abril 64 

Maio 51 

Junho 63 

Julho 79 

Agosto 71 

Setembro 101 

Outubro 89 

Novembro 101 

Dezembro 98 

Média Anual 86 

 

Uma vez que a vazão de água de reuso varia anualmente, em função da variação populacional 

e do atendimento com tratamento de esgoto, além das demandas hídricas para irrigação 

Equação 1 
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mensal, calculou-se a média anual necessária para irrigação de uma superfície vegetada com 

grama. O quociente do volume de água de reuso diário pela demanda hídrica média gera a 

extensão da área que a ser atendida com a utilização da água de reuso. 

Aproveitamento de Biossólidos gerados 

Uma possível destinação para os biossólidos produzidos no processo de tratamento de esgoto 

é o uso do subproduto como fertilizante em áreas agriculturáveis ou na recuperação de áreas 

degradadas.  

Backes et al. (2010) realizaram um estudo sobre a utilização de biossólidos gerados na 

estação de tratamento de esgoto da cidade de Jundiaí (SP) na agricultura. Das cinco doses 

diferentes de biossólidos utilizadas no estudo (0, 10, 20, 30 e 40 ton ha-1, base seca), a partir 

do desenvolvimento da vegetação, concluiu-se que doses de biossólidos entre 20 e 30 ton ha-1 

são mais interessantes. Dessa forma, no presente trabalho, o cálculo da área a ser beneficiada 

com o fertilizante será realizado a partir da dose de biossólidos adotada baseada no valor 

médio recomendado no estudo citado, 25 ton ha-1.  

A base seca dos biossólidos refere-se ao teor de sólidos totais, sendo calculada a partir da 

quantidade de biossólidos gerada e do teor de sólidos do subproduto desaguado. Nesse caso o 

teor de sólidos utilizado será adotado em função das linhas de tratamento das ETEs 

contempladas no Plano de Saneamento Municipal de Juiz de fora e de valores da literatura, 

citados no item de revisão bibliográfica do trabalho, 30% (SPERLING, 2005).   

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Assim como a metodologia do presente trabalho, os resultados obtidos serão apresentados da 

mesma forma: Etapa 01 - Estimativa da taxa de geração de biossólidos e da vazão de água de 

reuso; Etapa 02 - Proposta de solução para reuso dos subprodutos estimados. 
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5.1 Etapa 01 - Estimativa da geração da vazão de água de reuso e da taxa de geração de 

biossólidos  

5.1.1 Estimativa da geração da vazão de água de reuso 

A estimativa da vazão de água de reuso a ser gerada a partir da implantação dos sistemas pode 

ser observada na Tabela 11, no âmbito dos dois Cenários estudados (2 e 3) conforme já 

mencionado. 

A vazão de água de reuso é equivalente à vazão de esgoto tratado, sendo assim, do ano 2014 

ao ano 2033, varia de 89 L/s a 1177 L/s. A partir da análise do aumento da vazão da água de 

reuso, nota-se que em 20 anos a vazão de água de reuso será mais de 10 vezes maior que a 

vazão atual.  Tendo em vista o significativo volume diário de água de reuso a ser gerado e o 

atual cenário de escassez de água, diversas formas de aproveitamento podem ser adotadas 

visando a diminuição de gastos com água potável.  

Tabela 11: Estimativa da geração de água de reuso 

Ano 
Vazão de Água de Reuso (L/s) 

Cenário 2 Cenário 3 

2014 89 89 

2015 90 90 

2016 812 736 

2017 836 757 

2018 967 846 

2019 997 871 

2020 1010 896 

2021 1024 922 

2022 1049 1019 

2023 1060 1033 

2024 1072 1047 

2025 1083 1061 

2026 1095 1076 

2027 1107 1090 

2028 1118 1104 

2029 1130 1119 

2030 1142 1133 

2031 1154 1154 

2032 1165 1165 

2033 1177 1177 
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5.1.2 Estimativa da taxa de geração de biossólidos 

A estimativa da taxa de geração de biossólidos para os cenários citados contemplados no 

Plano de Saneamento Municipal é apresentada na Tabela 12, para um horizonte temporal de 

20 anos. O volume de biossólidos produzido diariamente é proporcional à vazão de esgotos a 

ser tratada. Sendo assim, o aumento do volume de biossólidos gerado diariamente ocorre na 

mesma ordem de grandeza que a vazão de água de reuso gerada. Em 20 anos, o volume diário 

de biossólidos produzido, que atualmente é 5,24 m³/d, será 65,62 m³/d, mais de 10 vezes o 

volume diário atual. 

Tabela 12: Estimativa da geração de biossólidos 

 
Biossólidos gerados (m³/d) Biossólidos gerado (ton/d) 

Ano 
Cenário 2 Cenário 3 Cenário 2 Cenário 3 

2014 
5,24 5,24 1,36 1,36 

2015 
5,30 5,30 1,38 1,38 

2016 
45,03 41,28 11,71 10,73 

2017 
46,62 42,29 12,12 10,99 

2018 
53,72 47,08 13,97 12,24 

2019 
55,45 48,73 14,42 12,67 

2020 
56,06 49,83 14,58 12,96 

2021 
57,26 51,53 14,89 13,40 

2022 
58,47 56,72 15,20 14,75 

2023 
59,15 57,37 15,38 14,92 

2024 
59,75 58,55 15,53 15,22 

2025 
60,39 59,18 15,70 15,39 

2026 
61,04 59,82 15,87 15,55 

2027 
61,69 60,45 16,04 15,72 

2028 
62,34 61,71 16,21 16,05 

2029 
62,99 62,36 16,38 16,21 

2030 
63,64 63,01 16,55 16,38 

2031 
64,30 64,30 16,72 16,72 

2032 
64,96 64,96 16,89 16,89 

2033 
65,62 65,62 17,06 17,06 
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5.2 Etapa 02 - Proposta de solução para reuso dos subprodutos estimados. 

5.2.1 Proposta de solução para reuso dos subprodutos estimados 

Água de Reuso 

A partir da vazão de efluente tratado, diversos tipos de reuso poderiam ser realizados. A área 

que pode ser atendida com irrigação calculada, Tabela 13, demonstra que serão gerados 

valores significativos de água de reuso capazes de irrigar mais de 3000 hectares com a vazão 

a ser tratada em 20 anos.  

A vazão de água de reuso que atualmente poderia ser gerada atende à demanda hídrica 

necessária para irrigar a área média quantificada do município de Juiz de Fora com canteiros e 

praças públicas, cerca de 30 hectares. Porém, vale ressaltar que à medida que ocorrer o 

aumento do índice de tratamento de esgoto municipal, projetos de reuso serão mais viáveis 

devido à grande quantidade de água de reuso gerada.   

Tabela 13: Área passível de irrigação com água de reuso 

Ano 

Vazão de Água de Reuso (L/s) Área Irrigada (ha) 

Cenário 2 
Cenário 

3 
Cenário 2 

Cenário 

3 

2014 89 89 268 268 

2015 90 90 271 271 

2016 812 736 2447 2218 

2017 836 757 2520 2282 

2018 967 846 2914 2550 

2019 997 871 3005 2625 

2020 1010 896 3044 2701 

2021 1024 922 3086 2779 

2022 1049 1019 3162 3071 

2023 1060 1033 3195 3113 

2024 1072 1047 3231 3156 

2025 1083 1061 3264 3198 

2026 1095 1076 3300 3243 

2027 1107 1090 3336 3285 

2028 1118 1104 3370 3327 

2029 1130 1119 3406 3373 

2030 1142 1133 3442 3415 

2031 1154 1154 3478 3478 

2032 1165 1165 3511 3511 

2033 1177 1177 3547 3547 
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O cálculo da área a ser irrigada foi realizado a fim de mensurar a extensão que poderia ser 

atendida com a utilização de água de reuso. Porém, caso o subproduto possua esse tipo de 

aproveitamento, é necessário que o solo a ser irrigado seja analisado, assim como a 

concentração de nutrientes e organismos presentes no efluente. Além da análise 

microbiológica e nutricional do subproduto, caso necessário, etapas de tratamento adicionais 

devem ser adotadas nas estações de tratamento do município visando a remoção adicional de 

parâmetros indesejados.  

Os nutrientes da água de reuso podem ser aproveitados para a realização de fertirrigação, ou 

seja, o subproduto seria utilizado para a irrigação e fertilização do solo. Nesse caso, deve-se 

analisar a composição do solo e sua demanda de nutrientes.  

Além das possibilidades apresentadas, a água de reuso pode ser aproveitada de diversas outras 

formas, como por exemplo: na linha de produção de indústrias, recarga artificial de aquíferos, 

utilizada como água não potável e comercializada. 

À medida que a vazão de esgoto tratada exceder à demanda municipal e da concessionária, 

poderão ser estabelecidos convênios entre a Companhia Municipal de Saneamento e empresas 

localizadas no município de Juiz de Fora. A água de reuso para fins industriais deve atender às 

exigências necessárias em função do tipo de uso em que será utilizada.  

Biossólidos  

Uma das possibilidades de aproveitamento dos biossólidos gerados no processo de tratamento 

de esgoto é a fertilização do solo.  Uma vez que o subproduto possui nutrientes usualmente 

adicionados ao solo, o aproveitamento dos biossólidos reduz a necessidade de fertilizantes 

minerais convencionais porém os fertilizantes não são completamente substituídos pelo 

subproduto.  

A extensão da área que potencialmente poderia ser beneficiada com o uso dos biossólidos 

varia de 163 m² a 2047 m² (Tabela 14) de acordo com a maior vazão de esgotos domésticos 

tratada.  O uso de biossólidos na agricultura é muito vantajoso, porém deve-se atentar para a 

qualidade do subproduto, que deve ser devidamente higienizado de modo a evitar possíveis 

riscos às pessoas que realizam o manuseio e sua aplicação no solo. Ademais, os biossólidos 
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podem ser utilizados na recuperação de áreas degradadas, na indústria da construção civil e 

outras aplicações estudadas atualmente.  

Tabela 14: Extensão da área que potencialmente poderia ser beneficiada com biossólidos 

Ano 
Biossólidos gerados (ton/d) Área beneficiada (m²) 

Cenário 2 Cenário 3 Cenário 2 Cenário 3 

2014 1,36 1,36 163 163 

2015 1,38 1,38 165 165 

2016 11,71 10,73 1405 1288 

2017 12,12 10,99 1455 1319 

2018 13,97 12,24 1676 1469 

2019 14,42 12,67 1730 1520 

2020 14,58 12,96 1749 1555 

2021 14,89 13,40 1786 1608 

2022 15,20 14,75 1824 1770 

2023 15,38 14,92 1845 1790 

2024 15,53 15,22 1864 1827 

2025 15,70 15,39 1884 1847 

2026 15,87 15,55 1904 1866 

2027 16,04 15,72 1925 1886 

2028 16,21 16,05 1945 1925 

2029 16,38 16,21 1965 1946 

2030 16,55 16,38 1986 1966 

2031 16,72 16,72 2006 2006 

2032 16,89 16,89 2027 2027 

2033 17,06 17,06 2047 2047 
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6. CONCLUSÃO 

O setor de saneamento do país atualmente encontra-se em uma fase na qual investimentos são 

realizados buscando maiores índices de tratamento de efluentes domésticos. Maiores índices 

de coleta e tratamento de esgoto possuem como consequência a maior quantidade de 

subprodutos gerada, futuro problema para municípios, que assim como Juiz de Fora, 

encontram-se no atual cenário de implantação e ampliação de estações de tratamento de 

esgotos.  

A área de tratamento de efluentes domésticos no Brasil vem aprimorando seus conhecimentos 

em relação ao aproveitamento dos subprodutos gerados nas estações de tratamento, assim 

como vem tentando aplicar essa prática, porém ainda de maneira aquém do desejado. 

Algumas experiências bem sucedidas realizadas no país foram apresentadas de modo a 

exemplificar possíveis formas de soluções e demonstrar que o aproveitamento dos 

subprodutos já está sendo realizado de forma satisfatória. 

O presente trabalho apresentou valores estimados para a produção de biossólidos e água de 

reuso, além da extensão da área a ser beneficiada com os subprodutos em questão. Além 

disso, foram propostas soluções possíveis dentro do próprio município ou em suas 

proximidades. 

A implantação das estações de tratamento de esgoto contempladas no Plano de Saneamento 

Municipal de Juiz de Fora promoverá o aumento significativo da geração de subprodutos. A 

maior produção torna mais difícil sua destinação final, de modo a viabilizar o seu 

aproveitamento. 

Através das estimativas realizadas, o volume de água de reuso que poderia ser gerado 

diariamente seria capaz de atender a demanda necessária para irrigação dos canteiros e praças 

públicas do Município de Juiz de Fora. Segundo cálculos realizados, em 2033 a vazão de água 

de reuso gerado poderia permitir a irrigação de mais de 3000 hectares.  

Em relação aos biossólidos produzidos, a área calculada a ser beneficiada varia de 163 m² a 

2047 m², no horizonte temporal do Plano de Saneamento Municipal – 20 anos. 
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Com o aumento da vazão de esgoto tratada, além de atender a demanda municipal, poderão 

ser estabelecidos convênios entre a Companhia Municipal de Saneamento e outras empresas 

localizadas no município. Tais convênios são benéficos para ambas as partes, uma vez que a 

água de reuso possui custo inferior à água potável e sua compra gera renda para a 

concessionária.  
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7. RECOMENDAÇÕES 

– Tendo em vista o atual cenário do país e o arcabouço legal relacionado ao 

aproveitamento dos subprodutos gerados nas estações de tratamento de esgoto, nota-se 

que é necessária a elaboração de novas legislações que abordem o tema reuso e 

aproveitamento desses subprodutos; 

– O aproveitamento dos subprodutos possui diversas vantagens, porém deve ser 

realizado seguindo recomendações e legislações existentes, de modo a evitar riscos à 

saúde da população em contato com o subproduto utilizado; 

– A fim de possibilitar o aproveitamento dos subprodutos, é fundamental que sejam 

adotadas medidas de desinfecção buscando reduzir a concentração de micro-

organismos patogênicos; 

– Em função da tipologia de aproveitamento adotada, pode ser necessária a 

implementação de outros níveis de tratamento nas ETEs municipais, como por 

exemplo o tratamento terciário.  
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