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 Resumo: A degradação do Rio Santa Maria determinou a alteração na tecnologia de tratamento da 
água na ETA Carapina, além de ocasionar aumento da demanda de produtos químicos utilizados e 
conseqüente produção de grande volume de resíduos líquidos gerados. Diante disso e a fim de 
minimizar os impactos causados por sua disposição incorreta, pretendeu-se avaliar a eficiência de um 
sistema de tratamento do tipo leito de secagem, utilizando dois tipos de manta geotêxtil na 
desidratação do resíduo, além de caracterizá-lo qualitativa e quantitativamente após a secagem.  
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INTRODUÇÃO 
 
 A Estação de Tratamento de Água (ETA) 
de Carapina teve sua capacidade de produção 
ampliada pela adoção um sistema de 
flotofiltração, passando a gerar resíduos 
líquidos também da flotação. 
As ETA’s têm se defrontado com o problema 
do tratamento e disposição final dos resíduos 
gerados, uma vez que apresenta riscos de 
contaminação ao meio ambiente, devendo, 
segundo a NBR10004 ser minimizado, 
reutilizado e/ou reciclado, ficando proibido seu 
lançamento em corpos d'água. 
Diante disso, é importante que o mesmo seja 
tratado corretamente para que apresente 
condições ideais (25% a 30% de sólidos) a ser 
destinado em aterros ou outros fins, como 
fabricação de tijolos, cimentos, dentre outros.  
Diante a tais necessidades, o presente 
trabalho adotou o sistema de leito de secagem 
com manta geotêxtil para desidratação do 
resíduo. Tal sistema, conforme estudos 
apresentados por Cordeiro (1993) e (2000), 
permite a remoção mais efetiva da água livre 
dos lodos do que estruturas convencionais de 
leitos de secagem.  
O presente trabalho, além de propor um 
sistema de tratamento para o resíduo, visa 
caracterizar qualitativa e quantitativamente o 
lodo desidratado por esse sistema para que 
possa ser destinado ou utilizado de acordo 
com as características encontradas.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para a construção dos leitos de secagem, 
foram utilizadas caixas d’água de fibra de 

vidro, camada de brita e mantas geotêxteis 
drenantes RT09 e RT14, cada uma sobre um 
leito de secagem, mostrado na figura 1, sendo 
o drenado direcionado para uma galeria e 
destinado em lagoa de secagem de lodo. 
 

  
 
Figura 1 – Estrutura dos leitos de secagem. 
 
Após montagem da estrutura do leito de 
secagem nas instalações da CESAN, foram 
feitas campanhas de coleta de resíduo líquido 
das lavagens dos filtros, sendo realizadas, em 
três delas, análises de sólidos totais do lodo 
desidratado. Na primeira campanha a análise 
de sólidos foi realizada com treze dias de 
secagem, apresentando teor de sólidos 
superior a 90%, permitindo concluir que o teor 
de sólidos de 25% (teor de sólidos desejado), 
em ambos os leitos, poderia ser atingido muito 
antes do esperado, fato comprovado nas 
campanhas posteriores. Este valor de 25% foi 
alcançado na segunda campanha, com seis 
dias de secagem. Na terceira campanha, o 
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teor de sólidos foi de 47% , com cinco dias de 
secagem, sendo o valor de 25% atingido antes 
dessa coleta, não sendo registrado o dia 
exato. O teor de umidade também foi um fator 
monitorado para cada campanha. 
Foi feita a comparação entre as duas mantas 
utilizadas, por meio de valores de teor de 
sólidos totais, para verificação da eficiência 
das mesmas na remoção da umidade do 
resíduo. Na maioria das campanhas 
realizadas, pôde-se perceber um maior teor de 
sólidos no lodo do leito com manta RT09, o 
que pode ser justificado por sua capacidade 
de drenar maior quantidade de líquidos, por 
possuir poros maiores, segundo a fabricante 
BIDIM, podendo, dessa forma, aumentar a 
concentração de sólidos no lodo. Porém, como 
é pouco significativa essa diferença de teor de 
sólidos entre as mantas, pode-se dizer que 
ambas possuem eficiência na remoção da 
umidade do resíduo. 
Foram realizadas duas campanhas em épocas 
secas, obtendo-se baixa quantidade de lodo 
no leito secagem devido à baixa turbidez 
apresentada pela água bruta e a conseqüente 
desativação da flotação do sistema. Dessa 
forma, não foi possível realizar a amostragem 
para a análise do teor de sólidos para as 
ultimas coletas, fato que comprova a relação 
direta entre a precipitação e quantidade de 
sólidos no leito de secagem. 
 
CONCLUSÃO 
 
Os Leitos de secagem com manta geotêxteis 
mostraram-se eficientes para o desaguamento 
e redução de volume de lodo da ETA 
Carapina, que utiliza como coagulantes o 
Sulfato de Alumínio. O desaguamento de lodo 
nesse sistema ocorre de forma natural, sem 
consumo de energia ou adição de produtos 
químicos. Além disso, com o teores de sólidos 
apresentados seria facilitado o manuseio e 
reduzido o custo com transporte até as 
alternativas de aproveitamento e disposição 
final, o que consiste em um dos fatores mais 
importantes na composição dos custos de 
gerenciamento de lodo (LOPES, 2005). Pôde-
se concluir que o lodo precisa ficar nos leitos 
em média sete dias para que haja reduções de 
umidade da ordem de 75%.  
A avaliação dos parâmetros de monitoramento 
dos leitos de secagem continuará em um 
trabalho de conclusão de curso, para o qual 
será feita a caracterização qualitativa e 
quantitativa do lodo desidratado para que o 
mesmo possa ser utilizado na fabricação de 
tijolo ecológico por outro trabalho de 
conclusão de Curso denominado “Avaliação 
da viabilidade de utilizar lodo de ETA na 

produção de tijolo solo-cimento como meio de 
destinação final”. Vale ressaltar ainda que, 
como objetivo da pesquisa, essa  
caracterização não foi possível para este 
período, pois não havia verbas e nem 
estrutura adequada dos laboratórios do 
CEFETES, conseguindo-se  somente no mês 
de julho de 2008 um convênio com a CESAN 
para a realização das análises, as quais serão 
realizadas ainda no ano de 2008. 
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