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 Resumo: A indústria do tratamento de água gera efluentes que necessitam ser tratados e dispostos 
adequadamente. A ETA Carapina, localizada no município da Serra, é a única que apresenta uma 
lagoa de estabilização de despejos como forma de tratamento dos efluentes gerados. A proposta 
deste trabalho é identificar a eficiência do sistema existente e verificar se a característica do efluente 
atende a legislação ambiental vigente. Para isso foram realizadas caracterizações do afluente e 
efluente da lagoa e utilizados os padrões de lançamentos da Resolução CONAMA 357/05 e 
COMDEMA Nº02/91 de Vitória. Através de análises físico-químicas realizadas em três campanhas 
observou-se que o efluente da lagoa encontra-se fora dos padrões de lançamento de efluentes, nos 
parâmetros sólidos sedimentáveis; sólidos suspensos e alumínio. Pode assim, provocar sérios 
problemas ambientais no manancial receptor. 
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INTRODUÇÃO 
 
Uma das grandes dificuldades na escolha de 
alternativas de engenharia que contemplem o 
tratamento de despejos gerados em ETA é a 
escassez de dados e de bibliografia nacional a 
respeito do assunto. No Brasil, poucas ETA 
têm apresentado soluções que objetivem a 
minimização da quantidade de despejos 
gerados, seu tratamento e sua disposição final 
(FERREIRA FILHO, 1998).  
O lodo produzido por estações de tratamento 
de água é reconhecido como lodo químico, 
constituído basicamente por materiais inertes. 
Até o momento, pelo menos a nível de Brasil, 
tem sido retornado aos corpos receptores, 
sem um tratamento prévio adequado 
(GRANDIN, 1992). Este lodo é proveniente da 
limpeza dos decantadores ou flotadores, 
limpeza dos tanques de produtos químicos e 
da operação de lavagem dos filtros. 
Lagoa de lodo, leitos de secagem, filtros 
prensa e centrífugas são uns dos processos 
que podem ser adotados para o tratamento 
destes resíduos (MACHADO, 2005). 
  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O tratamento dos efluentes gerados na ETA 
Carapina é feito através de um sistema natural 
de redução de volume de água, semelhante 
ao tratamento do tipo lagoa de lodo, chamado 
lagoa de estabilização de despejos. A lagoa 

de estabilização possui dimensões 
aproximadas de 6,50m de largura por 13,0m 
de comprimento com profundidade de 1,64m. 
Com base em REALLI (1999) as lagoas de 
lodo, em geral, devem ter profundidade de 0,7 
a 1,4 metros e seu fundo deve estar no 
mínimo 50 centímetros acima do nível do 
lençol freático. Além disto, é recomendado que 
na área existam pelo menos duas unidades 
sendo uma em operação (recebendo efluente) 
e outra em processo de desaguamento e 
secagem do lodo para remoção e destinação 
final. A bibliografia mostra que a manutenção 
das lagoas inclui remoção periódica do 
sobrenadante, remoção periódica dos sólidos, 
ou seja, do lodo de fundo e reparos no talude. 
Observou-se através de visitas ao local, que a 
lagoa de estabilização de despejos não atende 
as recomendações de projeto para uma lagoa 
de lodo e está completamente assoreada, 
propiciando a formação de caminhos 
preferenciais; apresenta uma proliferação de 
macrófitas, dentro e no entorno da lagoa e lixo 
doméstico no entorno da mesma, conforme 
Figura 1. 
A fim de verificar as condições do efluente da 
lagoa de estabilização de despejos realizou-se 
a caracterização do mesmo com coletas de 
amostras no vertedor de saída da lagoa. 
Foram realizadas três campanhas de coleta de 
amostras compostas, nos dia 27/10/2008, 
21/01/2009 e 28/04/2009 a fim de caracterizar 
as estações hidrológicas primavera, verão e 
outono. Na caracterização físico-química, 
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foram analisados os seguintes parâmetros: 
pH, cor, turbidez, sólidos (totais, suspensos e 
sedimentáveis), coliformes totais e 
termotolerantes, alumínio, níquel, DQO, DBO, 
ferro dissolvido. Os resultados estão 
expressos na Tabela 1. 
 

 
Figura 1 – Lagoa de lodo 
 

Tabela 1 - Resultados das Análises 

 
   Parâmetros Out/08  Jan/09 Abril/09 Conama 

357/05 
Comdema 

02/91 
pH 7,4 6,34 6,74 5 a 8 6 a 9 

Turbidez 140,3 476 547   

Cor 326 282 1369   

S.Totais 211 115 386   

S.Susp 128 <2,0 313  100 

S.Sed 11 10 15 1,0 0,5 

C.Totais 9850 242000 3410   

C.Term 2 220,9 980   

Alumínio 6,0 0,9 5,5  3,0 

Níquel < 0,01 < 0,01 < 0,01 2,0 1,0 

DQO 52 19 44   

DBO 
 

Ferro dis. 

13 
 

< 0,01 

6,6 
 

0,77 

16 
 

< 0,01 

 
 

15 

200 

 
Os sólidos sedimentáveis estão fora dos 
padrões nas três campanhas referente as 
resoluções CONAMA e COMDEMA, já os 
sólidos suspensos e o alumínio na 1ª e na 3ª 
campanha com base na resolução 
COMDEMA. 
 
CONCLUSÃO 
 
A partir das visitas pode-se constatar que o 
sistema implantado não pode ser considerado 
uma lagoa de lodo e sim apenas uma lagoa de 
sedimentação. As análises realizadas indicam 
que o efluente da lagoa existente está em não 

conformidade com os padrões de lançamento 
preconizados pela Resolução CONAMA 
357/05 e pela Resolução Municipal 
COMDEMA 02/91. Alta carga de sólidos, tanto 
os suspensos quanto os sedimentáveis pode 
causar impactos negativos no corpo receptor, 
como assoreamento, aumento da turbidez, 
aumento da cor, dentre outros. Além disso, o 
alumínio presente na caracterização físico 
química do efluente pode causar problemas na 
fauna e flora aquática do manancial. 
A partir dessas conclusões, entende-se que é 
importante que mudanças sejam feitas no 
processo de tratamento do lodo da ETA 
Carapina, seja através da adequação e da 
melhoria do sistema de tratamento já existente 
ou até mesmo da implantação de um novo 
sistema de tratamento de efluente.  
Em tempos de crises dos recursos naturais, 
como a que hoje vivemos, é muito importante 
preservarmos o pouco que temos do nosso 
bem maior, á água. Por isso á muito que se 
planejar quanto ao que fazer e como fazer 
com os efluentes das ETA. 
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