


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

Fundada em 1999, por uma equipe de 

profissionais com vasta experiência na fabricação de 

produtos em plástico reforçado com fibra de vidro 

(PRFV), a A&E Saneamento projeta e instala 

estações de tratamento de águas e efluentes. A 

empresa conta com um quadro de colaboradores 

especializados em engenharia sanitária, além de 

manter parcerias com consultores, fornecedores e 

instituições públicas/privadas, que atuam no ramo do 

saneamento básico, a fim de aprimorar, 

continuamente, os seus processos de concepção, 

fabricação, automação, instalação e monitoramento 

das suas estações fabricadas.  

 

Localizada estrategicamente no Distrito Industrial 

de Natal, Rio Grande do Norte, de onde pode 

atender, com uma logística competitiva, todos os 

estados das regiões Norte e Nordeste. A A&E conta 

com uma nova sede, abrangendo uma área de 18.000 

m², equipada para a produção de um grande portfólio 

de equipamentos e sistemas para tratamento de águas 

e efluentes, por meio das tecnologias mais avançadas 

de produção, dentro das normas nacionais e 

internacionais vigentes, garantindo a satisfação de 

seus clientes. 

 

As linhas de equipamentos desenvolvidas pela 

A&E são reconhecidas por sua qualidade e alta 

performance, facilidade no manuseio e instalação, 

além de grande durabilidade e baixo custo de 

operação e manutenção. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este manual de operação foi elaborado para apresentar os procedimentos operacionais específicos de 

cada equipamento da estação de tratamento de esgotos (ETE), fornecido pela A&E Saneamento. No 

entanto, algumas questões como dosagens e descargas de lodo, por exemplo, são estimadas e devem ser 

revistas de acordo com as observações realizadas durante a operação e a qualidade do efluente. 

 

1.1 Compromisso com o Cliente 

 

É compromisso da A&E orientar os clientes quanto à utilização dos seus equipamentos. Para obter os 

resultados esperados é necessária a parceria de ambos, tendo em vista que a ETE necessita de cuidados e 

manutenções periódicas.  

A A&E demonstra tal compromisso desde a concepção de seus equipamentos, adotando tecnologias 

consagradas e eficazes para o tratamento de esgotos sanitários, a partir das normas e literaturas vigentes. 

 

1.2 Uma Palavra ao Cliente  

 

A finalidade deste Manual é familiarizá-lo com o funcionamento da ETE, e com os cuidados necessários 

para que ela tenha maior durabilidade e melhor eficiência de tratamento. E tão importante quanto aprender a 

operá-la é manejá-la corretamente, a fim de não comprometer a garantia, em virtude de negligência, má 

utilização, adaptações não autorizadas e outros procedimentos prejudiciais à operação e/ou equipamentos, 

interferindo nos resultados desejados.  

Confie os serviços (dentro ou fora do período de garantia) sempre a um representante técnico A&E, que 

é especialmente treinado e possui equipamentos específicos para a correta manutenção da ETE.  

 

1.3 Serviço de Atendimento ao Cliente  

 

Se a ETE apresentar algum problema ou em quaisquer circunstâncias que verificar a necessidade de 

ajuda adicional, incluindo segunda via do manual, queira, por favor, entrar em contato com o Serviço de 

Atendimento ao Cliente pelo fone: (84) 3227-3750 ou pelo e-mail sgc1@aesaneamento.com.br. 

No contato telefônico com o Serviço de Atendimento ao Cliente, queira, por favor, informar os 

seguintes dados: nome e telefone, nome do sistema, data da venda e instalação, e no que necessita de ajuda.  
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2. ASPECTOS CONSTRUTIVOS DAS UNIDADES DE TRATAMENTO 

 

A A&E desenvolve as unidades de tratamento principais em plástico reforçado com fibra de vidro 

(PRFV), em módulos padronizados, que permitem atender as mais diversas faixas de vazão. O uso do 

PRFV resulta em equipamentos de menor peso e grande durabilidade, fator essencial, quando o líquido a 

ser armazenado se trata de efluentes, pois os componentes agressivos, nele presentes, reduzem a vida útil 

das ETEs construídas com material convencional.  
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3. FLUXOGRAMA DA ETE 

 
Figura 1: Fluxograma da ETE em planta.  

 

 



                                                                           6 / 52 

 

 

4. CONCEPÇÃO GERAL DA ETE 

 

A linha de tratamento de esgotos BIOFIBER SMART foi concebida com o objetivo de reduzir a 

concentração dos seguintes componentes nos esgotos sanitários: sólidos em suspensão, material orgânico 

biodegradável e microrganismos patogênicos. A remoção de nutrientes, em especial nitrato e fósforo, não está 

contemplada nesta tecnologia. 

Os índices de remoção alcançados na linha BIOFIBER SMART são: 85% a 95% de DBO; 75% a 

90% de DQO; 85% a 95% de SST; e N-NH3 ≤ 20 mg/L. Por meio da desinfecção, o efluente final será 

isento de coliformes, desde que atingida a demanda de cloro.  

Para atingir tais índices, a linha BIOFIBER SMART conta com tratamento a nível secundário/terciário. 

A figura 2 apresenta a sua concepção geral, desde o início do fornecimento da a&e, que é no reator anaeróbio 

de manto de lodo (BIO).  

 

Figura 2: Concepção geral da ETE. 
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▪ Reator anaeróbio de manto de lodo (BIO): Reator de fluxo ascendente, também chamado de 

BIOFIBER (BIO), para remoção de matéria orgânica particulada. Constitui o tratamento primário. 

▪ Filtro biológico aerado (FBA): Filtro de fluxo ascendente, para remoção de matéria orgânica 

particulada remanescente, bem como solúvel. Constitui o tratamento secundário. 

▪ Sistema de geração de ar (SGDA): Conjunto de sopradores de ar, com barrilete de interligação, 

para introdução de oxigênio no filtro biológico aerado. 

▪ Decantador secundário (DTC): Decantador acelerado, com perfis tubulares, para retenção dos 

sólidos carreados no efluente do filtro biológico. Também faz parte do tratamento secundário. 

Acoplado ao decantador secundário encontra-se o tanque de contato de cloro, que, por sua vez, faz 

parte do tratamento terciário, pois envolve a destruição de patógenos. 

▪ Sistema de desinfecção: Tanque de contato de cloro (acoplado ao decantador secundário) e kit de 

preparação e dosagem de solução de cloro, para desinfecção do efluente.  

▪ Reservatório de Adensamento e Acúmulo do Lodo: O lodo excedente do reator anaeróbio segue 

para o reservatório de adensamento e acúmulo de lodo, onde o sobrenadante recirculará para a 

elevatória de esgoto bruto e o lodo adensado será encaminhado para o sistema de desaguamento de 

lodo.  

▪ Sistema de desaguamento do lodo: Composto por bombas para recalque do lodo e leito de 

secagem para desaguamento do lodo.  
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5. DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO 

 

5.1 Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (BIO) 

 

A indicação do BIO na ETE está apresentada na figura 3. 

 

Figura 3: Indicação do BIO na ETE. 

 

O Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente é um reator de manto de lodo, capaz de remover de 60-

75% de DBO.  
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No BIOFIBER existem três zonas definidas: A primeira delas é a zona de sedimentação, onde a 

velocidade ascensional proporciona a decantação de sólidos e flocos para o fundo do reator ; A segunda é a 

zona de digestão, onde se processa a digestão anaeróbia propriamente; A terceira é a zona de acumulação 

de gás, na qual os gases produzidos no processo são direcionados para a zona de acumulação, por meio do 

separador de fases, onde são coletados e encaminhados para o tanque anexo, a fim de serem neutralizados. 

 A areia remanescente será retida na caixa de areia de fundo cônico contida antes do tubo de entrada do 

reator anaeróbio, evitando assim a entrada de sólidos inertes na zona de tratamento dos reatores.  

O esgoto recalcado para cada reator anaeróbio chega numa caixa de distribuição na parte superior, de 

onde partem diversas tubulações de distribuição, que o conduzem até o fundo do reator, garantindo uma 

distribuição equitativa do esgoto no fundo do mesmo, evitando-se assim a ocorrência de zonas mortas ou 

curtos-circuitos hidráulicos. O próprio esgoto em movimento ascendente forma uma manta de lodo, com 

elevada concentração de microrganismos anaeróbios, os quais são responsáveis pela digestão da matéria 

orgânica, estabilizando-a. O lodo age como meio filtrante, ao mesmo tempo em que provê o substrato para 

os microrganismos anaeróbios responsáveis pelo processo. O líquido é coletado junto à superfície do reator 

através de tubulações horizontais perfuradas que se reúnem e conduzem o efluente até o fil tro aerado. 

A figura 4 apresenta o fluxo do esgoto dentro do reator anaeróbio e também mostra os componentes 

internos desse equipamento. 
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Figura 4: Corte do reator anaeróbio (BIO). 

 

 

Depois de tratado, o esgoto é coletado próximo à superfície do reator através de tubulações horizontais 

perfuradas, que conduzem a uma caixa coletora central. Da caixa coletora central, parte uma tubulação que 

conduz o esgoto para o filtro biológico aerado.  
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5.1.1 Coletor de Gases (CGS) 

 

A indicação do CGS na ETE está apresentada na figura 6. 

 

Figura 5: Indicação do coletor de gases (CGS) na ETE. 

 

Os gases gerados na digestão anaeróbia são direcionados pelos defletores, através de pequenos 

tubos, para a campânula central. Nela, ocorre à separação gás/sólido e gás/líquido.  

O controle da pressão no interior da campânula é monitorado pela variação do nível de água no 

interior do coletor de gases. Ele consiste de um tanque de pressurização interligado ao reator, e dotado de 

tubulação em PVC, para entrada e saída dos gases, visor de nível e dreno. 

Este tanque é instalado ao lado do reator no mesmo nível deste. Uma vez que o volume de gás 

produzido não é representativo, os gases coletados são liberados para a atmosfera, após atravessar um 

fecho hídrico de leite de cal, para remoção de odor característico.  
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5.1.2 Descargas (BIO) 

 

O BIOFIBER é dotado de quatro tubulações para descarga, que são: areia, escuma, lodo de fundo e 

lodo alto.  

Na parte inferior do tubo lateral (entrada de esgoto) existe um componente com formato cônico, 

que permite o acúmulo de areia remanescente. Por ser mais pesada, a areia decanta para o fundo, onde há 

a tubulação de descarga.  

A escuma, acumulada na superfície do líquido, é descartada por tubulação específica para a mesma 

caixa de drenagem de descarga de lodo.  

As descargas de lodo são referentes ao lodo de fundo e ao lodo que está no nível mais alto do 

equipamento. A figura 6 apresenta a posição das válvulas de descargas no BIO. 

Quando o BIO é instalado, faz-se necessário um tempo de três e seis meses para formar as primeiras 

camadas de lodo, denominado tempo de aclimatação. Durante esse período não devem ser realizadas 

descargas de lodo. Esse tempo é estimativo, devendo ser continuamente verificada a evolução do manto 

de lodo, através das coletas de amostras (figura 7). 

Uma vez formado o manto, esse lodo permanece sendo formado continuamente , por isso sempre 

vai existir a geração de lodo resultante no processo, ocasionando um excedente.  

Apesar do manto de lodo fazer parte do processo, o excesso dele pode comprometer o tratamento 

dos esgotos. Portanto, torna-se necessária a descarga do lodo excedente do sistema. Os procedimentos 

para descargas do BIO serão descritos no item 6.2.3.  
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Figura 6: Válvulas de descarga (BIO). 

 

 

Figura 7: Coleta de amostras de lodo (BIO). 

 

O lodo excedente, uma vez retirado do BIO, seguirá para o sistema de adensamento e desidratação. 
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5.2 Filtro Biológico Aerado (FBA) 

 

A indicação do FBA na ETE está apresentada na figura 8. 

 

Figura 8: Indicação do FBA na ETE. 

 

O filtro provê um tratamento aeróbio ao efluente do reator anaeróbio, realizando a remoção de 

compostos orgânicos solúveis e de partículas em suspensão. Ele é capaz de entre 85-95% da DBO 

remanescente no efluente.  
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O efluente é distribuído no fundo do filtro, iniciando sua trajetória ascendente. Na parte inferior do 

equipamento, logo acima do fundo falso, é feita a distribuição de ar, por meio de difusores de bolhas grossas, 

fornecendo o oxigênio necessário para o metabolismo das bactérias aeróbias. Acima dos difusores está o meio 

suporte, constituído de peças plásticas corrugadas, que servem de substrato para a fixação e desenvolvimento 

dos microrganismos aeróbios, bem como a retenção física dos sólidos suspensos do esgoto. O uso de tubetes 

plásticos, com alto índice de vazios e superfície específica em torno de 250 m²/m³, evita problemas de 

colmatação precoce e proporciona um efluente bastante clarificado, pela elevada retenção de lodo nos espaços 

vazios. 

No topo do FBA, o efluente clarificado é coletado pelo sistema de coleta do efluente tratado 

composto por tubos perfurados submersos, onde são encaminhados ao decantador. 

A figura 9 apresenta o fluxo do esgoto dentro do FBA, e também mostra os componentes internos 

desse equipamento. 

 

Figura 9: Fluxo do efluente (FBA). 

 

O excesso de lodo no filtro e decantador são retirados por meio das válvulas de descarga, e retornam 

à elevatória de esgoto bruto, para ser estabilizado no reator anaeróbio. 
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5.2.1 Sistema de Geração de Ar (SGDA) 

 

O sistema de aeração é parte integrante do FBA, destina-se à introdução de oxigênio para a 

realização do processo de digestão aeróbia no interior do filtro.  

O sistema de geração de ar é composto por sopradores, conjunto de tubulações e válvulas  (barrilete 

de interligação) e difusores de microbolhas (figura 10 e 11). 

  

Figura 10: Indicação dos sopradores na ETE. 

 

Por meio dos registros da tubulação de ar é possível regular a vazão de ar provenientes dos 

sopradores (figura 11). O ar penetra no equipamento por meio dos difusores, do tipo microbolhas grossas. 

O sifão do FBA tem a função de impedir o retorno do esgoto para os sopradores de ar (figura 11). 
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Figura 11: Sistema de distribuição de ar no interior do FBA. 

 

 

5.3 Decantador secundário com tanque de contato acoplado (DTC) 

 

A indicação do DTC na ETE está apresentada na figura 12. 
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Figura 12: Indicação do DTC na ETE. 

 
 
5.3.1 Decantador secundário 

 

Após deixar o FBA, o efluente é conduzido a câmara do DTC, que corresponde ao decantador 

secundário. Nela estão os módulos com perfis de decantação, tendo esse à finalidade de acelerar o processo de 

decantação (figura 13).  
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Figura 13: Perfis tubulares do decantador secundário (DTC). 

 

 

Os módulos tubulares para decantação laminar, instalados com uma inclinação com a horizontal de 60º, 

asseguram a auto-limpeza dos módulos, e o arraste em direção ao fundo. O lodo decantado é acumulado numa 

espécie de bacia de sedimentação. 

 

5.3.2 Tanque de contato 

  

Ao sair da câmara de decantação, o efluente segue para a câmara referente ao tanque de contato 

(figura 14), que receberá a solução de cloro e proporcionará o tempo de contato necessário para a 

desinfecção do efluente.   
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Figura 14: Tanque de contato (DTC). 

 

 

5.4 Kit de Preparação e Dosagem de Solução – Cloro (KPDS) 

 

O KPDS é composto por uma tina em PRFV, um agitador mecânico e duas bombas dosadoras 

(uma reserva). Nele será feita a solução de cloro, a partir da adição do produto químico (hipoclorito) e pela 

abertura da entrada de água para diluição; o agitador fará a homogeneização da mistura e a bomba 

dosadora recalcará a solução até o tanque de contato.  
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Figura 15: Indicação do KPDS de cloro na ETE. 

 

 

5.5 Resíduos gerados na ETE 

 

5.5.1 Lodo  

 

A ETE da linha BIOSMART possui uma única fonte de emissão de lodo, que é o reator anaeróbio, isso 

porque o lodo excedente gerado no FBA e no DTC, por não ser estabilizado, recircula para o início do 

tratamento, para ser estabilizado pela via anaeróbia. 
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5.5.1.1 Reservatório de adensamento/acúmulo de lodo (RAL)   

 

Mesmo estabilizado, e parcialmente adensado, o lodo ainda apresenta elevada quantidade de água (entre 

95-97%), o que dificulta o seu manejo e aumenta os custos para a gestão desse subproduto do tratamento. Por 

isso, a ETE conta com um reservatório de adensamento, que é capaz de reduzir cerca de 75% da quantidade de 

lodo, na qual precisa ser dado destino final. 

Com o adensamento o lodo é dividido em duas frações, sobrenadante e adensado. O sobrenadante 

retorna para e elevatória de esgoto bruto e o adensado encaminhado para a desidratação por meio de leito de 

secagem. 

 

Figura 16: Indicação do reservatório de adensamento/acúmulo de lodo ETE. 

 
 

 

5.5.2 Bombas recalque de lodo  

 

As bombas recalcarão o lodo sedimentado no RAL para o leito de secagem. Elas trabalharão em regime 

de revezamento, em função da unidade reserva adotada. 
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Figura 17: Indicação das bombas de lodo na ETE. 

 

5.5.2.1 Leito de secagem 

 

No leito de secagem ocorrerá a desidratação natural do lodo adensado no RAL. Uma vez seco, o lodo 

deverá ser retirado da célula e encaminhado para destino sanitário seguro (aterro sanitário). 
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Figura 18: Indicação do leito de secagem na ETE. 
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6. OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO 

 

É essencial ter em mente que a eficiência do sistema está condicionada a boa operação da ETE, 

principalmente monitorando a entrada de materiais indesejáveis na estação, como gorduras e sólidos grosseiros 

(fraldas descartáveis, camisinhas, tecidos e etc.). vale ressaltar que, por melhores que sejam os equipamento e a 

tecnologia adotada, esses só irão promover o tratamento adequado se a operação for realizada dentro do 

recomendado neste manual.  

 

6.1 Reator Anaeróbio de Manto de Lodo (BIOFIBER)  

 

6.1.1 Partida do BIOFIBER  

 

Quando o reator anaeróbio passa a receber esgoto inicia-se a formação do manto do lodo, a partir do 

desenvolvimento da biomassa.  

Enquanto o manto de lodo não é formado, o reator funcionará como um decanto-digestor. O tempo 

médio para a sua formação é entre três e nove meses (tempo de aclimatação), estando o reator recebendo a 

contribuição (vazão) para o qual ele foi dimensionado. Nesse periodo não deverão ser realizadas descargas 

de lodo. 

 

6.1.2 Verificação dos níveis do manto de lodo do BIOFIBER  

 

Uma vez formado o manto de lodo no reator, ele continuar se multiplicar continuamente, passando a 

produzir um excedente. Esse excesso de lodo deve ser descartado, e depois será encaminhado para o 

adensamento e acúmulo. Mas não isso não deve ocorrer aleatoriamente, mas de acordo com a verificação dos 

niveis do manto de lodo, conforme será descrito abaixo. 

Para o monitoramento do nível do manto de lodo no BIOFIBER basta abrir os registros de verificação. 

O registro 01 corresponde ao nível mais baixo, no interior do reator, 02 e 03 a níveis intermediários, enquanto 

que o registro 4 corresponde ao nível mais alto. (figura 20). As alturas de cada registro no reator estão 

apresentadas na tabela 05.  
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Figura 20: Coleta de amostras para verificação do nível de lodo do BIOFIBER. 

 

 

Tabela 1: Alturas no interior do reator referente a cada um dos registros de coleta de amostras. 

Registro da coleta dos 

níveis de lodo 

Altura de cada nível de lodo a partir 

do fundo do reator 

1 0,80 m 

2 1,20 m 

3 1,60 m 

4 2,00 m 

 

Para saber em que altura está o manto de lodo basta abrir os registros, e verificar de qual deles o lodo está 

saindo. Vale ressaltar que, para esse procedimento, faz-se necessário identificar as características visuais de um 

lodo (preto e espesso), difereciando-o do aspecto visual de esgoto (marrom claro e líquido mais “ralo”. Essa 

percepção será fundamental para identificar quando deverão ser realizadas as descargas de lodo do reator. 
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As coletas de amostras de lodo deverão ser feitas primeiramente no registro mais baixo (1), já que este 

corresponde ao menor nível do manto (lembrando que no início da operação ele ainda está sendo formado). 

Caso a amostra coletada apresente características visuais de lodo, deverá ser coletada amostra no registro 

seguinte (2). Se a amostra coletada neste segundo registro apresentar coloração clara, é porque o manto ainda 

não atingiu este nível no interior do reator. Caso contrário, ou seja, apresente características iguais ou próximas 

do registro anterior (1), deverá ser observado o registro seguinte (3), e assim sucessivamente. Quando o 

registro (4) apresentar lodo com características iguais às do registro (1), deverá ser feita uma descarga de lodo, 

de modo a não deixar o nível inferior a 1,60 m, registro (3). 

O sistema só começa a apresentar os resultados a que se propõe quando o manto de lodo já está 

formado, ou seja, quando o lodo se encontra em torno do terceiro nível. Essa é a razão pela qual o descarte de 

lodo só deve ser feito quando o manto formado se mantenha acima do nível 3 (1,60 m). 

É preciso realizar um monitoramento constante do manto de lodo para que seja determinada a 

frequência necessária de descargas de lodo, que é específica para cada sistema, pois depende da vazão e carga 

de matéria orgânica afluente.  

Na fase inicial da operação da ETE, os primeiros sessenta dias, o acompanhamento do crescimento do 

manto de lodo poderá ser mais espaçado, uma vez que ele estará em formação. Entretanto, uma vez formado, 

a periodicidade deverá ser menor e constante, mínimamente semanal.  

 

6.1.3 Descargas do BIOFIBER  

 

Na base do tanque existem 03 válvulas gaveta destinadas ao descarte do material proveniente do 

processo (figura 21):  

 

Figura 21: Válvulas de descarga de lodo, areia e escuma do BIOFIBER. 
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Tabela 2: Identificação das válvulas de descarga do BIOFIBER. 

Válvulas Cor Função 

03  Descarga de lodo do alto (2,00 m) 

02  Descarga de lodo do Fundo 

01  Descarga de escuma 

 

6.1.3.1 Descarga de lodo alto e de fundo  

 

As descargas de lodo devem ser em função do observado nos registros de coleta de amostras (figura 20), 

que devem ser verificados semanalmente. 

No início da operação, o manto de lodo ainda está em formação (menos denso), possibilitando uma 

maior facilidade de carreamento dele. Desta forma, as duas primeiras descargas de lodo deverão ser feitas 

apenas através da válvula 03, referente ao lodo alto (figura 21). A descarga de lodo alto deve-se iniciar, apenas 

quando for detectada a presença de lodo nesse nível, caso contrário a descarga não deverá ser realizada. 

Neste primeiro momento não é realizada também a descarga de fundo, para que o lodo na base do 

reator se fixe melhor, evitando que o manto em formação seja carreado.  

O intervalo entre as duas primeiras descargas de lodo alto deve ser em torno de 15 dias (realizar o 

acompanhamento para saber o momento mais adequado). Após essas duas primeiras descargas iniciais de lodo 

alto deverá ser feita a descarga de lodo de fundo, através da válvula 02 (figura 21) juntamente com a de lodo 

alto, através da válvula 03, em uma mesma descarga, procurando descartar a mesma quantidade de lodo, 

abrindo as válvulas alternadamente. Esse procedimento é apenas para retirar o excesso de lodo do reator, não 

esquecendo que o nível de lodo não deve ficar abaixo do nível 3 do registro de coleta. Portanto, após 

deve-se após abrir as válvulas de descarga de lodo alto e de fundo, deve-se verificar o nível de 4 de amostras, e 

interromper as descargas apenas quando não aparecer mais lodo nesse amostrador. 

Assim com a continuidade da operação sempre deverá se realizar periodicamente (de acordo com o 

acompanhamento citado), sendo as duas descargas de lodo no mesmo momento, procurando o equilíbrio da 

quantidade entre elas.  
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6.1.3.2 Descarga de escuma  

 

No decorrer do processo anaeróbio também há formação de escuma, que também necessita ser 

descartada. Parte dela fica retida sob a campânula, onde existe uma tubulação interna de descarte, que é 

referente a válvula 01 (tabela 2).  

Ao abrir a válvula, primeiramente o gás acumulado acima da escuma é liberado, esse gás não deve ser 

inalado. Posteriormente, a escuma é descarregada. Esse descarte deve ser feito, no máximo, mensalmente. É 

muito importante a sua realização, pois quando a escuma é acumulada no interior do reator, ela pode ficar 

mais espessa e consistente, impedindo assim a saída de efluente. Caso isso chegue a acontecer é preciso jogar 

um jato d’água, amolecendo-a, para depois proceder o descarte. 

 

6.1.4 Coleta de amostra do efluente do BIOFIBER 

 

Na tubulação de saída do BIOFIBER há uma torneira Ø1/2”, para coleta de amostras do efluente 

tratado pelo reator (figura 22).  

 

Figura 22: Torneira para coleta de amostra do reator anaeróbio. 
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6.1.5 Coletor de Gases (CGS) 

 

O gás direcionado pela campânula é encaminhado para tubulação de gás, que o encaminha até uma 

uanidade anexa ao reator anaeróbio, que é o coletor de gases. Nele ocorrerrá a neutralização do odor 

acarretado pelo dióxido de enxofre, a partir do contato com solução básica de leite de cal (óxido de cálcio).  

A solução de leite de cal deve ser preparada na seguinte proporção, para cada 100 litros de água deve-

se adicionar 5 kg de cal virgem. O volume de solução a ser colocada no tanque de gás deve ser de acordo 

com o diâmetro do tanque de gás, conforme tabela 3. 

 

Tabela 3: Volume da solução para ser adicionada no CGS. 

Modelo Diâmetro Área H Útil H Total 
Volume da 

solução 

CGS-700  700 mm 0,38 m² 600 mm 800 mm 228 Litros 

 

A solução deve ser preparada com 1 dia de antecedência, para que a cal sedimente no fundo do 

recipiente e possa ser utilizado apenas o sobrenadante (solução saturada com cal), que é o que chamamos de 

leite de cal. Apenas essa porção deve ser colocada no coletor de gases, o material sedimentado deve ser 

descartado, pois se for adicionado no tanque de gás acarretará obstrução da tubulação de chegada.  

A troca da solução deve ser feita semanalmente. A altura do leite de cal dentro do tanque de gás, em 

relação ao fundo, deve ser de aproximadamente 60 cm, conforme a figura 23. 

É necessário que se mantenha solução de leite de cal no tanque de gás, pois o controle da pressão no 

interior da campânula é monitorado pela variação do nível desta no interior do tanque de tratamento de gases.  
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Figura 23: Representação do tanque de gás. 

 

 

6.2 Filtro Biológico Aerado (FBA)  

 

A operação do FBA é muito simples, consiste basicamente nas descargas de lodo excedente do meio 

filtrante. O intervalo entre as descargas deve ser diário, a cada dois dias, dependendo da qualidade do lodo que 

está sendo descartado. Deve-se procurar fazer a descarga em momentos de baixa contribuição de efluentes, 

evitando os horários de pico, que são os que antecedem a prepração do café da manhã, almoço e jantar. 

O lodo descartado do decantador será recirculado para a elevatória de esgoto bruto, voltando ao 

tratamento no reator anaeróbio, para que seja estabilizado pela via anaeróbia.  

No decorrer da operação, o operador irá se familiarizar com o aspectivos visuais de cada etapa do 

tratamento. A exemplo do lodo excedente do FBA, o mesmo só deverá ser descartado quando estiver com 

“aparência” de lodo, propriamente. Isto é, de cor bem escura (negra) e com líquido mais espesso, podendo ser 

observado na caixa de descarga (alvenaria) ou na própria elevatória de esgoto bruto, já que o lodo é recirculado 

para lá. Nesse último do caso faz-se necessário dois operadores, um para observar o aspecto do lodo lá na 

elevatória, e o outro para manusear a válvula. 

Ao iniciar a operação, a biomassa aeróbia ainda vai começar a se formar e se fixar no material suporte. 

Para favorecer esse proceso é importante esperar um período de pelo menos 30 dias (tempo de aclimatação), e 

só após isso iniciar as descargas. 
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A remoção desse lodo excedente deve ser feita por meio da válvula de descarga representada na figura 

24.  

Figura 24: Válvula de descarte de lodo do FBA 

 

 

No momento da descarga, a vazão será maior que o fluxo no tratamento, provocando velocidades de 

escoamento nos interstícios muito mais elevados que no funcionamento normal, de forma que provoque o 

carreamento de parte do lodo em excesso acumulado. Esta operação deve ser feita através de 04 descargas 

sucessivas, de forma que provoque o carreamento da maior parte do lodo em excesso, por cerca de 1 minuto. 

Essa operação deve ser realizada nos períodos de menor vazão afluente à ETE, e com o sistema de aeração 

desligado.  

 

6.2.1 Sistema de Geração de Ar (SGDA) 

 

Os sopradores são fundamentais para o tratamento aerado, e devem funcionar 24 horas por dia, 

interruptamente. Foram instalados um total de 02 (dois) sopradores duplo estagio, sendo (funcionado 01+01 

reserva). 

O revezamento dos sopradores será feito por meio do CLP (Controlador Lógico Programável), a cada 

12 horas. Esse procedimento é importante para conferir uma maior vida útil ao equipamento. 

A operação necessária nesses equipamentos é apenas a substituição dos filtros de ar, desconectado o 
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antigo (roscável) e conectando o novo. O intervalo máximo para a substituição é de 1 ano, sendo o mesmo 

adquirido através do fabricante ou com a A&E. 

 

Figura 25: Filtro de ar dos sopradores. 

 

 

6.3 Decantador Secundário com Tanque de Contato (DTC)  

 

O DTC une dois níveis de tratamento em um único equipamento. O decantador, que corresponde à 

complementação do tratamento secundário, fica situado na parte superior do equipamento. O tanque de 

contato, situado na parte inferior, representa o tratamento terciário, pois atua na eliminação de microrganismos 

patogênicos. 
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Figura 26: Fluxo do esgoto no interior do DTC. 

 

 

6.3.1 Decantador Secundário 

 

A operação do decantador secundário consiste na descarga de lodo da bacia de coleta. Isso deve ser 

feito através da válvula de descarga, apresentada na figura 24, por um tempo médio de 1 minuto. O intervalo 

entre as descargas deve ser diário, a cada dois dias, dependendo da qualidade do lodo que está sendo 

descartado. Deve-se procurar fazer a descarga em momentos de baixa contribuição de efluentes, evitando os 

horários de pico, que são os que antecedem a prepração do café da manhã, almoço e jantar. 

A descarga evita que o lodo se acumule na bacia de coleta, o que pode ocasionar obstrução nos ramais 

de distribuição, impedindo o afluente de passar pelo processo de decantação.  

O lodo descartado do decantador será recirculado para a elevatória de esgoto bruto, voltando ao 

tratamento no reator anaeróbio, para que seja estabilizado pela via anaeróbia.  

No decorrer da operação, o operador irá se familiarizar com o aspectivos visuais de cada etapa do 

tratamento. A exemplo do lodo excedente do decantador, o mesmo só deverá ser descartado quando estiver 

com “aparência” de lodo, propriamente. Isto é, de cor bem escura (negra) e com líquido mais espesso, 
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podendo ser observado na caixa de descarga (alvenaria) ou na própria elevatória de esgoto bruto, já que o lodo 

é recirculado para lá. Nesse último do caso faz-se necessário dois operadores, um para observar o aspecto do 

lodo lá na elevatória, e o outro para manusear a válvula. 

 

6.3.2 Tanque de Contato de Cloro 

 

O tanque de contato promoverá o tempo necessário para que a solução de cloro destrua as células 

patogênicas. A solução desinfetante será recalcada automaticamente para a câmara de contato, por meio de 

bomba dosadora, sendo aplicada à montante de sua entrada., conforme demonstrado na figura 26. 

O tanque contato também conta com uma válvula de descarga, para descarte de possíveis flocos 

remanescentes de lodo, que possam sedimentar. Para isso, deve-se abrir a válvula referente a descarga de 

fundo, representada na figura 24. Essa operação deve ser feita semanalmente, durante poucos segundos, 

apenas se houver lodo decantado, para isso deve-se verificar o conteúdo descartado, conforme já 

orientado para as descargas do FBA e decantador. 

 

6.4 Kit de Preparação e Dosagem de Solução de Cloro (KPDS)  

 

A solução de cloro deverá ser preparada e dosada através do KPDS, que é composto, basicamente, por 

três itens: tina em PRFV, onde será preparada a solução; misturador eletromecânico, responsável por 

homogeneizar a solução; e a bomba dosadora, que fará o recalque da solução de cloro até a entrada do tanque 

de contato. 
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Figura 27: Representação do Kit de Preparação e Dosagem de Soluções (KPDS). 

 

 

Para o preparo da solução faz-se necessário estabelecer uma dosagem de hipoclorito, de acordo com as 

características do esgoto bruto, que, neste caso, se trata de efluente sanitário. A tabela 4 traz um exemplo de 

cálculo, com a dosagem estimada para o sistema em questão.  

Ressaltamos que a concentração da solução máxima recomendada é de 10%. A regulagem é feita 

diretamente no corpo da bomba dosadora, de acordo com a vazão de dosagem encontrada no cálculo abaixo, 

bem como a capacidade máxima da respectiva bomba. Essa regulagem deve ser alterada de acordo com a 

concentração de cloro residual no esgoto tratado, que deve ser entre 0,5 e 1,0 mg/L. 

 



                                                                           37 / 52 

 

 

Tabela 4: Vazão de dosagem de hipoclorito de cálcio. 

 PARÂMETROS CÁLCULOS 

Produto químico adotado: Hipoclorito de cálcio 

Vazão da ETE (Q): 10,60 m³/h 

Dosagem adotada do produto químico (D): 10,0 mg/L 

Concentração da solução adotada (Cs): 6% 

Teor de cloro ativo (T): 65% 

Vazão de dosagem (q): 

q = [Q (m³/h) x D (mg/L) / (10 x C)] / Cs  

q = [(10,60 x 10) / (10 x 6)] / 0,65 

q = 2,72 Litros/hora 

Volume do KPDS (V):  70 Litros 

Tempo de duração da solução (T):  
T = 70,0 L / 2,72 L/h  

T = 24 horas ~ 1 dia de operação 

Consumo de hipoclorito de cálcio por solução (C): 

C = (Volume do KPDS x Cs)  

C = (70 L x 0,06) 

C ~ 4,2 Kg 

 

Tabela 5: Regulagem da vazão de dosagem de hipoclorito de cálcio. 

PARÂMETROS CÁLCULOS 

Vazão da bomba dosadora implantada: Até 9,0 L/h 

Regulagem da bomba dosadora implantada: 0 – 100% 

Vazão de dosagem (q): 2,72 L/h 

Regulagem a bomba adotada (R):  
R = (2,72 L/h / 9,0 L/h) x 100% 

R = 30% 
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Tabela 6: Modo de preparo da solução de hipoclorito de cálcio. 

1º. Adquira o coagulante (hipoclorito de cálcio). 

2º. Verifique se o dreno do KPDS está devidamente fechado. 

3º. Acrescente os 1,2 Kg de hipoclorito de cálcio na tina do KPDS. 

4º. Ligue a entrada de água potável abrindo o respectivo registro. 

5º. Desligue o registro de água potável, assim que for atingida a marca indicada no KPDS. 

6º. Acione o misturador mecânico e deixe agitando até que a solução fique homogênea, em seguida 

desligue-o. 

7º. Ajuste a bomba dosadora para a regulagem próxima de 30%. 

8º. Ligue a bomba dosadora, para que a dosagem de hipoclorito de cálcio seja iniciada. 

9º. A solução durará, em média, 25 horas (1 dia de operação), devendo, assim que consumida toda a 

solução, ser preparada uma nova. 

10º. Para preparar uma nova solução deve-se drenar o KPDS, para eliminar os resquícios de solução que 

ainda houver, e só assim iniciar um novo preparo. 

 

6.5 Resíduos Gerados na ETE 

 

6.5.1 Lodo  

 

6.5.1.1 Reservatório de Adensamento/Acúmulo de Lodo (RAL)  

 

Para reduzir o volume de lodo a ser desidratado, ele passará por um reservatório de 

adensamento/acúmulo de lodo. Primeiramente ocorrerá a etapa de adensamento, que contará com um tempo 

mínimo de 6,0 horas. Em seguida, será o feito o descarte do sobrenadante, e o reservatório passará a exercer a 

função de acúmulo, devendo ser o lodo adensado encaminhado para o leito de secagem. 

Conforme já fora relatado neste manual, tanto o lodo do filtro biológio aerado quanto do decantador 

secundário são recirculados para a elevatória de esgoto bruto e retornam ao reator anaeróbio de manto de 

lodo, para serem estabilizados. Desta forma, o reator anaeróbio será a única fonte de emissão de lodo. 

O RAL conta com 4 níveis de lodo, na qual cada um deles representa 25% do seu volume total. 

Desses, 75% é reduzido, pois corresponde ao sobrenadante (após adensamento), sendo apenas 25% 

do lodo nele acumulado direcionado para a etapa de desidratação natural. 

No RAL, o lodo entra pela tubulação superior e segue trajetória descendente. Naturalmente, com o 

tempo, o lodo tende a sedimentar na parte inferior do equipamento. O tempo previsto para o adensamento 
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mínimo é de 6 horas. Após esse período deve-se realizar a descarga do sobrenadante, através da abertura dos 

registros, referentes as descargas citadas. Como o reservatório em questão, também tem a função de acúmulo 

de lodo, este é dividido em 04 (quatro) níveis, com 03 (três) registros de descargas de sobrenadante em níveis 

distintos.  

A descrição da operação do RAL está descrita na tabela 7. 

 

Tabela 7: Etapas para operação do RAL. 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

Etapa 1 
Após dar a descarga de lodo no BIOFIBER deve-se esperar o tempo necessário para o adensamento, 

que é mínimo de 6,0 horas. 

Etapa 2 Passado esse tempo pode ser realizada a primeira descarga de sobrenadante, correspondente ao nível 1.  

Etapa 3 
A descarga do 1º nível de sobrenadante é feita por meio da abertura do 1º registro, correspondente ao 

nível mais baixo (figura 30). 

Etapa 4 
Deve-se abrir e fechar o registro rapidamente, antes de efetivamente dar a descarga de sobrenadante no 

1º registro, para se certificar que não existe a presença de lodo adensado. 

Etapa 5 
Caso não exista presença de lodo adensado, deve-se executar a descarga de sobrenadante do 1º 

registro. 

Etapa 6 
Deve fazer as mesmas verificações descritas nas etapas anteriores nos registros seguintes, para verificar 

se há presença de sobrenadante nos níveis superiores. 

Etapa 7 
Tendo feito a descarga de todo o sobrenadante, restando apenas o lodo adensado, deverá ser iniciada a 

descarga dessa segunda fração, através das bombas de lodo. 

 

 
6.5.1.2 Recalque do lodo 

 

6.5.1.2.1 Bombas de lodo  

 

As bombas de lodo tem a função de recalcar o lodo do RAL até o leito de secagem. Essa operação será 

descrita na tabela 8. 

 

 

 



                                                                           40 / 52 

 

 

Tabela 8: Etapas para operação das bombas de lodo. 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

Etapa 1 Antes de acionar a bomba de lodo deve-se abrir a comporta da célula de secagem que irá receber o lodo.  

Etapa 2 
Estando apenas o lodo adensado no RAL deve-se acionar a bomba de lodo, manualmente, no painel de 

controle. 

Etapa 3 

No painel constam as bombas 1 e 2, pois há sempre uma reserva. No entanto, elas devem operar em 

regime de revezamento. Desta forma, o operador deve acionar uma bomba diferente a cada novo 

acionamento. 

Etapa 4 
Uma vez acionada, a bomba recalcará o lodo até o nível mínimo seja atingido no interior do RAL. 

Quando isso acontecer a bomba será desligada automaticamente. 

 

Figura 28: Botoeira de acionamento das bombas de lodo. 

 

 

6.5.1.2.2 Manutenção das bombas de Lodo  

 

A fim de aumentar a sua vida útil, deverão ser realizadas manutenções preventivas da bomba de 

lodo, mensalmente. Os procedimentos para a manutenção das bombas serão citados na tabela 9. 
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Tabela 9: Etapas para manutenção das bombas de lodo. 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

Etapa 2 
Identificar no quadro de comando as botoeiras de acionamento das bombas de lodo. No 

funcionamento normal, as botoeiras estarão na posição “AUT” automática.  

Etapa 3 Ajustar as botoeiras para a posição manual.  

Etapa 4 
Retirar o plug roscavel de uma das bombas e acoplar uma mangueira para introduzir agua limpa 

dentro do equipamento. 

Etapa 5 Abrir o registro da mangueira direcionando água limpa dentro do barrilete da bomba. 

Etapa 6 Acionar a bomba em manual.  

Etapa 7 
A mangueira deve recalcar água para dentro da bomba e a bomba recalcar a água para dentro do 

RAL, esse procedimento deve durar no minimo 5 minutos. 

Etapa 8 
Apertar o botão vermelho que desligará a bomba. Retirar a mangueira. Colocar o cap roscavel no 

lugar novamente. Executar a mesma operação na outra bomba.  

Etapa 9 Ajustar no quadro de comando as botoeiras das bombas para a posição inicial (AUT).  

Obs.: Não esquecer de ajustar as botoeiras de acionamento das bombas para a posição “AUT”. Não 

esquecer de colocar plug roscavel na posição inicial. 

 

Para acionamento dos componentes, a botoeira de alimentação deve ser acionada manualmente. No 

caso da necessidade de executar manutenção nos componentes, fecham-se as válvulas na entrada e saída da 

bomba, isolando o equipamento. Desenrosca-se as uniões duplas e retira o componente, conforme figura 29. 
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Figura 29: Manutenção das bombas lodo. 
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6.5.1.3 Desidratação do lodo 

 

6.5.1.3.1 Leito de Secagem 

 

O lodo adensado é conduzido do RAL por meio de bomba helicoidal ao leito de secagem, para 

desidratação natural do lodo.  

O lodo chega ao leito de secagem em um canal de distribuição, que possui comportas que 

direcionam o lodo para uma das células. Os leitos de secagem dispõem de 3 (três) células, sendo 01 

reserva, para eventuais problemas na secagem. 

 

Figura 30: Leito de secagem de lodo. 

 
 

As etapas de operação no leito de secagem serão descritas na tabela 10. 
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Tabela 10: Etapas para operação do leito de secagem. 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

Etapa 1 Abrir a comporta da célula que irá receber o lodo, antes de acionar a bomba (ver figura 32). 

Etapa 2 Após acionar a bomba, acompanhar o enchimento da célula em operação. 

Etapa 3 
Se o nível de lodo estiver próximo de atingir o nível máximo da célula que está em operação, e a bomba 

de lodo ainda estiver em funcionamento, deve-se abrir a segunda comporta imediatamente.  

Etapa 4 Deve-se abrir uma comporta por vez, forçando o lodo a ocupar apenas uma das células. 

Etapa 5 
Quando o nível mínimo de lodo for atingido no interior do RAL a bomba será desligada 

automaticamente. 

Etapa 6 
Após a bomba desligada deve-se fechar as comportas do leito de secagem, e esperar o tempo necessário 

para secagem, que são de doze dias, desde que não haja chuva ou sobreposição de lodo. 

Etapa 7 
Depois do lodo seco, o mesmo deve ser retirado da célula de secagem, e ancaminhado para destino 

sanitário seguro, e a célula estará pronta para receber uma nova descarga. 

 

Figura 31: Registros para abertura das comportas. 
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7. IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PROBLEMAS OPERACIONAIS E 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

 

7.1 Odores Desagradáveis 

 

Tabela 11: Possíveis causas e soluções para odores desagradáveis. 

POSSÍVEIS CAUSAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

Elevadas concentrações de ácidos voláteis no sistema, 

alcalinidade reduzida e queda do pH. 

Adicionar cal hidratada, para elevar a alcalinidade do sistema e 

manter o pH próximo a 7,0. 

Vazamentos nas tubulações de gás do Biodigestor até o 

tanque para neutralização dos gases. 
Corrigir os vazamentos. 

Ausência de reação no tanque de gás. 

A reação do gás com o leite de cal está ocorrendo se o líquido 

estiver borbulhando. Se isso não ocorrer deve-se trocar a 

solução e desentupir os orifícios da tubulação de gás. 

Aeração deficiente. Aumentar a aeração. 

Excesso de sólidos suspensos no efluente final. 
Aumentar a dosagem de hipoclorito e tentar identificar a causa 

para posterior correção (ver item seguinte). 

 

7.2 Esgoto tratado com elevada concentração de sólidos suspensos 

 

O excesso de sólidos no esgoto tratado deteriora a qualidade do efluente. Isso pode ocorrer devido a 

diversos fatores. 

 

Tabela 12: Possíveis causas e soluções para elevada concentração de sólidos suspensos. 

POSSÍVEIS CAUSAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

Sobrecarga por excesso de vazão esgoto com 

consequente elevação das velocidades superficiais. 

Diminuir a vazão de entrada para a vazão para qual a ETE foi 

dimensionada. 

Sobrecarga por substâncias tóxicas (excesso de 

produtos de limpeza e outros produtos químicos de 

modo geral). 

Interromper a entrada desses produtos químicos na ETE, na 

sua forma bruta, sem uma prévia equalização ou pré-

tratamento. 

Excesso de lodo no sistema anaeróbio. Fazer a descarga do lodo em excesso. 

Excesso de lodo no filtro aerado e/ou decantador  Fazer a descarga do lodo em excesso. 
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7.3 Diminuição da eficiência da ETE 

 

Para que a ETE não apresente uma queda na eficiência é preciso obedecer a todos os procedimentos 

adequados, previstos nesse manual. Caso ocorra alguma situação fora da normalidade, citamos abaixo alguns 

procedimentos a serem realizados. 

 

Tabela 13: Possíveis causas e soluções para diminuição da eficiência da ETE. 

POSSÍVEIS CAUSAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

Sobrecarga de esgoto com consequente diminuição 

do tempo de detenção. 

Diminuir a vazão de entrada para a vazão para qual a ETE 

foi dimensionada. 

Sobrecarga por substâncias tóxicas (excesso de 

produtos de limpeza e outros produtos químicos 

de modo geral). 

Interromper a entrada desses produtos químicos na ETE, na 

sua forma bruta, sem uma prévia equalização ou pré-

tratamento. 

Elevadas concentrações de ácidos voláteis no 

sistema, alcalinidade reduzida e queda do pH. 

Adicionar cal hidratada, para elevar a alcalinidade do sistema 

e manter o pH próximo a 7,0. 

Excesso de lodo nos decanto-digestores. Fazer a descarga do lodo em excesso. 

Excesso de lodo no FBAs e DCSs. Fazer a descarga do lodo em excesso. 

Aumento ou redução brusca da temperatura do 

esgoto. 

Identificar a causa e interromper a entrada dos efluentes com 

essas características, ou diluir o esgoto com outra fonte de 

água. 

 

7.4 Proliferação de insetos 

 

A proliferação de insetos é comum, quando as unidades da ETEs estão a céu aberto, por isso todas as 

unidades de tratamento da A&E possuem tampa. Indicamos o descrito abaixo. 

 
Tabela 14: Possíveis causas e soluções para proliferação de insetos. 

POSSÍVEIS CAUSAS POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

Tampas do pré-tratamento e elevatória abertas. Tampar os equipamentos. 

Acúmulo de escuma e gordura no pré-tratamento, 

caixas de descarga e etc. 

Manter as unidades sempre limpas e não acumular esse 

material, e acondicioná-lo adequadamente para o 

descarte. 
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8. EQUIPE DE OPERAÇÃO 

 
Tabela 15: Sugestão de equipe de operação e requisitos de qualificação. 

CARGO FUNÇÃO QUALIFICAÇÃO CARGA HORÁRIA 

Operador 

Operar as unidades de tratamento, e seus 

acessórios. Realizar manutenção 

preventiva e corretiva dos equipamentos. 

Organizar e arquivar os dados dos 

registros operacionais. 

Técnico em mecânica ou 

eletrotécnica. 

24 horas/dia 

7 dias por semana 

Laboratorista 

Realizar as análises físico-químicas e 

microbiológicas dos efluentes (quando 

essas não forem terceirizadas). Organizar e 

arquivar os dados de acompanhamento da 

qualidade dos efluentes. 

Técnico em química, 

meio ambiente ou 

controle ambiental. 

8 horas/dia 

5 dias por semana 

Coordenador 

Gerenciamento, monitoramento e 

responsabilidade técnica da ETE. 

Elaboração de pareceres e documentos 

técnicos. 

Engenheiro ambiental, 

engenheiro sanitarista ou 

biólogo. 

4 horas/dia 

5 dias por semana 
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9. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

As estações de tratamento de esgoto, por sua atividade, produtos manuseados e subprodutos, possuem 

vários riscos ambientais. Em função disso, listamos abaixo os principais deles, bem como as medidas de 

segurança necessárias, para evitar que esses se concretizem (tabela 16).  

Muitos acidentes ainda são comuns, como por exemplo, contaminação por produtos químicos, quedas 

de caminhões, atropelamentos, picadas de animais peçonhentos, queda de alturas, cortes e queda de materiais 

durante a operação de limpeza das grades grosseiras. Logo, a mudança de cultura do trabalhador e 

empregador, bem como as campanhas constantes, são de grande importância para evitar os danos ao bem-

estar dos operários do setor de saneamento, de forma que este possa exercer satisfatoriamente sua atividade 

profissional. 

 
Tabela 16: Sugestão de equipe de operação e requisitos de qualificação. 

AGENTE RISCO MEDIDAS DE SEGURANÇA 

Físico 

Radiação não-ionizante 
por exposição ao sol 

Fornecimento/instalação de proteção contra o sol. 

Alternância de trabalhos, visando reduzir a exposição ao 
sol. 

Fornecimento de creme com fator de proteção contra 
raios UVA e UV-B. 

Ruído proveniente de 
máquinas (bombas, 

centrífugas, aeradores, 
sopradores, etc.) 

Realizar dosimetria e caso necessário adotar Programa de 
Conservação Auditiva – PCA. 

Reduzir ou enclausurar a fonte geradora. 

Fornecimento de EPI adequado no caso de 
impossibilidade de redução do ruído. 

Umidade 
Utilização de EPI adequado. 

Incluir exames dermatológicos nas avaliações médicas. 

Químico 

Utilização de compostos 
de cloro ou ozônio em 

processos de desinfecção 

Implantar planos de contingência e controle para 
situações de vazamento de produtos tóxicos. 

Treinamento dos funcionários para correto manuseio e 
utilização de produtos tóxicos. 

Instalação de chuveiros e lava-olhos em locais com risco 
de vazamento de produtos tóxicos. 

Instalação de ventilação e exaustão em locais com risco de 
vazamento de produtos químicos. 

Isolar ou enclausurar processos de desinfecção com 
produtos tóxicos. 

Utilizar produtos menos nocivos no processo de 
desinfecção quando tecnicamente viável. 

Exposição a gás sulfídrico 
(H2S) e metano (CH4) 

Implantar Programa de Proteção Respiratória – PPR. 

Proibição formal de fumo em locais com possibilidade de 
conter metano. 

Biológico 
Exposição a 

microrganismos 
presentes nos esgotos 

Propiciar condições satisfatórias para o rigoroso cuidado 
com a higiene pessoal, incluindo banho ao final do turno, 
higienização do uniforme (considerado como EPI nestes 
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sanitários 
(fungos, bactérias, vírus) 

casos) e disponibilização de armários individuais de 
compartimento duplo. 

Imunização dos trabalhadores com risco de exposição ao 
vírus da hepatite. 

Promover adequado acompanhamento médico com 
avaliação parasitológica. 

Adotar medidas de proteção contra quedas em tanques de 
tratamento de esgotos. 

Ergonômico 

Esforço físico repetido nas 
operações manuais de pré-

tratamento 

Realizar análise ergonômica das atividades, constando 
nesta documentação recomendações e cronograma para 
execução destas. 

Mecanização destes processos. 

Execução de trabalho 
noturno, executado 
normalmente por 

apenas 1 trabalhador 

Acompanhamento médico adequado para verificar 
adoecimento decorrente/agravado por trabalho noturno, 
sendo estes incluídos no relatório anual do PCMSO bem 
como alteração nas normativas da empresa para mitigação 
destas fontes. 

Manter sempre equipes com no mínimo de 2 
trabalhadores. 

Acidente 

Explosões em atmosferas 
contendo H2S e CH4 

Averiguação prévia da concentração de oxigênio e gases 
tóxicos antes de adentrar espaços confinados, assim como 
promover ventilação mecânica adequada caso necessário. 

Treinamento adequado aos trabalhadores que adentram 
espaços confinados, bem como manter equipe mínima de 
3 pessoas com Permissão para o Trabalho. 

Proibição de fumo ou gerar fagulha em locais com risco 
de existência de gases explosivos. 

Operação de máquinas e 
equipamentos, caso 

acionados 
inadvertidamente 

Adoção de procedimentos que impeçam o acionamento 
inadvertido de máquinas/equipamentos. 

Emissão de ordens de serviço específica para manutenção 
de máquinas/equipamentos, incluindo treinamento dos 
trabalhadores envolvidos. 

Contusões e 
quedas 

Instalação de proteção coletiva em locais com risco de 
quedas. 

Utilização de EPIs caso seja impossibilitada instalação de 
proteção coletiva. 

Choques elétricos em 
equipamentos não 

aterrados 

Garantia que todos os equipamentos estejam 
desenergizados durante sua manutenção. 

Trauma por queda 
de materiais 

Instalação de proteção coletiva em locais com risco de 
quedas. 

 Utilização de EPIs caso seja impossibilitada instalação de 
proteção coletiva. 

Picada de animais 
Peçonhentos durante 
roçada de áreas verdes 

Utilização de EPIs adequados para o trabalho. 
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10. GARANTIA  

 

Todos os produtos em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV) fabricados pela A&E 

Equipamentos e Serviços Ltda têm garantia integral contra defeitos de fabricação, por um período de 05 

(cinco) anos. A A&E Equipamentos e Serviços Ltda comprometem-se a executar todos os reparos devidos 

e/ou substituições quando necessário. Os demais equipamentos terão garantias de seus respectivos fabricantes. 

As garantias acima referidas não cobrem avarias ocasionadas por transporte, operação indevida, falhas nas 

estruturas de apoio ou sustentação, ou por agentes estranhos à operação. 
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11. RECOMENDAÇÕES FINAIS  

 

Para que o sistema apresente os melhores resultados possíveis, todas as recomendações desse manual 

devem ser estritamente seguidas. Abaixo deixamos mais algumas recomendações, importantes para o bom 

funcionamento da ETE:  

 

• Desviar o esgoto tóxico (provenientes de lavagens, processos industriais e etc.), para evitar o 

desequilíbrio bacteriológico.  

• Sempre que possível trabalhar com vazão constante no reator. Não é recomendável a paralisação 

da alimentação do BIOFIBER por mais de 4 horas consecutivas, a fim de não prejudicar a cinética 

do crescimento das bactérias. 

• Todos os procedimentos de descarga de lodo deverão ser feitos em horários de menor vazão de 

chegada de esgoto, já que esse lodo retornará para a elevatória, que se já estiver cheia de esgoto 

bruto, correrá o risco de transbordar.  
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CRONOGRAMA RESUMO DA OPERAÇÃO DA ETE  

 

TAREFA FREQUÊNCIA MÍNIMA*1 

Inspeção da CDV mensal 

Descarga de lodo do BIOFIBER observar registros de amostras 

Descarga de areia do BIOFIBER semanal 

Descarga de escuma do BIOFIBER mensal 

Troca do leite de cal do coletor de gases semanal 

Descarga de lodo do FBA 48 horas 

Descarga de lodo do DTC 48 horas 

Troca do filtro dos sopradores anual 

Preparo da solução do KPDS de cloro 25 horas 

Descarga do sobrenadante *2 

Descarga do lodo adensado do RAL para o leito de secagem *2 

Manutenção das bombas de lodo mensal 

Limpeza da célula de secagem Assim que o lodo seco for retirado 

*1 A frequência pode ser alterada de acordo com as observações realizadas durante as manutenções 

periódicas. 

*2 Condicionada as descargas de lodo do BIOFIBER  



           

 

 

PLANO DE MONITORAMENTO DA ETE 

 

A realização de algumas análises, diariamente, é importante para o monitoramento do bom 

funcionamento dos equipamentos, e, consequentemente, a garantia de um esgoto tratado compatível com as 

exigências dos órgãos ambientais.   

Para o reator anaeróbio de manto de lodo (BIOFIBER) é importante à medição diária do ph e da 

temperatura, uma vez que esses são fatores determinantes para as bactérias metanogênicas, responsáveis pela 

digestão anaeróbia.  

O pH no reator anaeróbio deve se manter entre 6,0 e 7,5. No caso do pH estar abaixo de 6,0 a 

correção pode ser feita a partir da adição de cal hidratada, para evitar o azedamento do reator. A cal deve ser 

adicionada aos poucos na elevatória, concomitantemente o pH deve ser medido no efluente do reator 

anaeróbio, quando o valor estiver entre 6,0 e 7,5 a adição de cal pode ser interrompida. 

A temperatura determina a velocidade de crescimento das metanogênicas. Temperaturas abaixo de 

28°C retardam o crescimento dessas bactérias, enquanto temperaturas elevadas podem ser letais. A faixa de 

temperatura ideal para desenvolvimento das bactérias metanogênicas é entre 30-35 °C. 

Para o Filtro Biológico Aerado (FBA) também é importante à análise diária da concentração de 

oxigênio dissolvido, visto que esse parâmetro é essencial para a eliminação do nitrogênio na forma de 

amônia, que é prejudicial à vida aquática, e o valor máximo de lançamento permitido é de apenas 20 mg/L. 

O valor mínimo de oxigênio dissolvido no interior do filtro deve ser de 3,0 mg/L. 

As análises dos demais parâmetros podem ser feitas mensalmente. Os que estão apresentados na 

tabela 1 são compatíveis com o exigido na resolução do CONAMA N° 430/2011, no entanto, caso 

necessário, deverão ser incluídos mais parâmetros no plano de monitoramento. 

Parâmetro Unid. 
Esgoto 

Bruto 

Efluente do 

BIOFIBER 

Efluente 

do FBA 

Esgoto 

tratado 

Temperatura °C Diária Diária - Mensal  

pH - Diária Diária - Mensal 

Oxigênio dissolvido mg/L - - Diária - 

Alcalinidade mg/L Mensal - - Mensal 

Sólidos Suspensos Totais (SST) mg/L Mensal - - Mensal 

Óleos e graxas mg/L Mensal - - Mensal 

Nitrogênio amoniacal mg/L Mensal - - Mensal 

Sólidos sedimentáveis mg/L Diária - - Diária 

DBO mg/L Mensal - - - 

DQO mg/L Mensal - - Mensal 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 


