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Resumo – O presente trabalho apresenta a proposta de utilização de um leito de secagem 

convencional como tratamento preliminar para os resíduos gerados na estação de tratamento de 

água de Formiga-MG, no intuito de reduzir o impacto causado pelo seu lançamento direto nos rios, 

fornecendo uma destinação correta ao mesmo. Para tanto, a pesquisa se constituiu nas seguintes 

etapas: i) construção de um leito de secagem convencional; ii) coleta, caracterização do lodo, e sua 

desidratação; iii) caracterização físico-químico-biológica do percolado gerado no processo de 

desidratação do lodo. Os resultados da caracterização do lodo bruto indicaram que o mesmo não se 

enquadra nas normas vigentes de lançamentos de efluentes, o que causa dano ao corpo receptor. As 

análises do percolado gerado no processo de desidratação indicaram que todo o alumínio presente 

no lodo bruto ficou retido no leito de secagem, sendo que os demais parâmetros, como pH, turbidez, 

cor, DBO e sólidos totais, foram reduzidos significativamente, enquadrando o mesmo nas normas 

de lançamento de efluentes em corpos receptores (Resolução CONAMA nº 430/2011). Isto mostra 

que a simples desidratação do lodo pode ser utilizada como um eficiente método de tratamento 

primário desse resíduo. 

Palavras-Chave – Lodo de ETA, Leito de Secagem, Percolado, Padrão de Lançamento. 
 

EVALUATION OF EFFICIENCY IN BED DRYING SLUDGE 

DEHYDRATION PROCESS GENERATED AT THE STATION WATER 

TREATMENT OF FORMIGA-MG 
 

Abstract – This work proposes the use of a conventional drying bed as primary treatment for the 

waste generated in the station water treatment Formiga -MG, in order to reduce the impact caused 

by its direct release into rivers, providing a proper disposal thereto. Therefore, the research 

consisted of the following steps: i) construction of a drying bed conventional ii) collection, 

characterization of the sludge and its dehydrated iii) physical-chemical-biological leachate 

generated in the process of dewatering sludge . The results of the characterization of the raw sludge 

indicated that it does not fit the current standards for effluent discharges, which causes damage to 

the receiving body. The analyzes of the leachate created in the process of dehydration indicated that 

all the aluminum present in the Raw sludge was retained in the drying bed, and the other 

parameters, such as pH, turbidity, color, BOD and total solids were reduced significantly, framing 

the same the standards for effluent discharge into receiving bodies (CONAMA Resolution No. 

430/2011). This shows that the simple dewatering of the sludge can be used as an effective method 

of treatment of this primary residue. 

Keywords – Sludge-bed drying, Leachate, Standard Release. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os lodos gerados nos decantadores das ETAs são resultados dos processos e operação de 

coagulação/floculação e sedimentação das partículas presentes na água bruta. Essas partículas 

sofrem ação de reações químicas e operação física de formação de flocos que se tornam propícios 

para a operação de sedimentação ou de flotação. O material removido da água bruta é retido em 

tanques por um determinado tempo e posteriormente disposto, quase sempre, em cursos d’água. 

Estima-se que cerca de 2.000 toneladas de sólidos são lançadas nos mananciais de água 

brasileiras sem nenhum tratamento (Cordeiro, 2001). Na ETA do Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE) do município de Formiga – MG são gerados aproximadamente 1500 kg de lodo por 

dia, em período de seca. Este valor pode ser triplicado em período de chuvas. O lodo gerado através 

da sedimentação de sólidos em suspensão nos decantadores e do processo de lavação dos filtros é 

lançado diretamente no rio Formiga, sem tratamento algum, fazendo com que as altas concentrações 

de sólidos e elementos químicos e biológicos presentes no lodo alterem as propriedades físico-

químicas do rio, caracterizando um grande impacto negativo. 

A norma técnica ABNT NBR 10.004 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004) é 

responsável por classificar os resíduos sólidos. Segundo esta norma, os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água são definidos como resíduos sólidos, portanto, devem ser tratados e 

dispostos dentro dos critérios nela definidos. A resolução nº 430 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (BRASIL, 2011) determina as condições que devem ser cumpridas para o lançamento de 

efluentes de qualquer fonte poluidora, direta ou indiretamente nos corpos d’água. Tais condições 

impedem o lançamento, sem prévio tratamento, do lodo produzido nas ETAs, devido a grande 

concentração de sólidos sedimentáveis presentes neste resíduo. 

A desidratação do lodo geralmente apresenta importância técnica e econômica significativa 

em sistemas de tratamento e disposição final de lodos de ETAs, pois a redução do volume de lodo 

proporcionada pelas unidades de desaguamento permite uma grande economia em transporte para a 

disposição final dos resíduos. Para desidratar o lodo existem vários métodos, lagoas de secagem, 

presas desaguadoras, centrífugas, mas o meio mais utilizado são os leitos de secagem, pois possuem 

um pouco custo e de manutenção fácil. Para tanto o objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência da 

utilização de leito de secagem para tratamento dos resíduos gerados na ETA de Formiga MG 

durante o período chuvoso com águas com alta turbidez de água bruta. Para tanto, os objetivos 

específicos consistiram em: realizar a caracterização físico-química e biológica da água bruta e dos 

resíduos (lodo) gerados na ETA; desidratar o lodo utilizando um leito de secagem convencional; 

caracterizar o efluente gerado no processo de desidratação dos resíduos e compará-lo às normas 

vigentes para padrões de lançamento de efluentes em corpos d’água. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O objeto de estudo foi o resíduo sólido (lodo) gerado na ETA do Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto (SAAE) do município de Formiga, localizado na região centro-oeste de Minas Gerais. A 

ETA do SAAE-Formiga é do tipo convencional; sua estrutura conta com duas bombas elevatórias, 

um floculador, dois decantadores e quatros filtros, possuindo uma capacidade de tratar 200 l/s de 

água. Os produtos utilizados na estação são: sulfato de alumínio ferroso líquido como coagulante, o 

hipoclorito de cálcio como desinfetante e a cal hidratada para correção de acidez.  
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A primeira etapa da pesquisa constituiu da caracterização da água bruta (coletada no rio 

Formiga), do processo de tratamento dessa água na ETA e da geração dos resíduos (lodo). Análises 

para determinação dos parâmetros turbidez, cor, pH, alcalinidade, acidez e sólidos totais foram 

realizadas diariamente de duas em duas horas, tais analises ocorreram no intervalo das datas de 

6/12/2011 a 10/04/2012 ( período referente ao intervalo de lavações do decantador e 

consequentemente geração de resíduos), cujos resultados foram cedidos pelo laboratório do SAAE-

Formiga. Também analisou-se a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), sendo esta análise 

realizada no Centro de Análises de Água e Resíduos (CENAR) do Centro Universitário de Formiga 

(UNIFOR-MG). 

Posteriormente, construiu-se um leito de secagem do tipo convencional (figura 1) para a 

desidratação do lodo gerado na ETA, de forma a propor um manejo mais adequado para este 

resíduo, visto que atualmente o mesmo é despejado diretamente no rio Formiga, sem tratamento 

algum. O leito de secagem seria um primeiro passo para o manejo correto desse resíduo, 

caracterizando-se como um possível método de tratamento primário. O leito de secagem foi 

construído utilizando-se um reservatório de fibra de 2000 litros, drenos de tubos PVC de 50 mm; o 

meio filtrante foi constituído por três tamanhos de britas distintas (números um, dois e três), areia 

grossa e tijolos furados. A Figura 1 apresenta o desenho esquemático do leito de secagem. 

Figura 1- Desenho esquemático do leito de secagem. 

 

 No período em que foi realização o estudo do processo de desidratação do lodo de ETA, é 

normalmente um período chuvoso no município de Formiga MG, então foi necessária a instalação 

de uma cobertura no leito de secagem (figura 2) a fim de evitar interferência no processo de 

desidratação do lodo. 
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Figura 2 – Cobertura do leito de secagem. 

Foram coletados aproximadamente 880 litros de lodo nos decantadores da ETA, que 

posteriormente foi transferido para o leito de secagem para sua devida desidratação, permanecendo 

no mesmo por 30 dias (11/04/2012 a 11/05/2012). No processo de desidratação, o resíduo perde 

água de duas formas: por evaporação e, principalmente, por percolação. Diariamente, coletaram-se 

amostras do percolado gerado, para analisar suas características físico-químicas e biológicas. Os 

parâmetros analisados para a caracterização foram: demanda bioquímica de oxigênio (determinada 

no CENAR/UNIFOR-MG), teor de umidade, sólidos totais, turbidez, cor, potencial hidrogeniônico, 

densidade, coliformes totais e Escherichia coli (determinados no laboratório do SAAE-Formiga), 

conforme metodologias apresentadas na Tabela 1.  

Tabela 1 – Metodologias para determinação dos parâmetros de caracterização do lodo e do 

percolado. 

Parâmetro Método 

Coliformes totais e Escherichia coli (NMP/ 100 mL) 
Teste de Substrato Enzimático APHA (American Public Health 

Association), Standard Methods (2005) 

DBO (mgO2/L) Macedo (2003) 

Acidez (mg/L) Método de titulação, Silva e Oliveira (2001) 

Alcalinidade (mg/L) Método de titulação, Silva e Oliveira (2001) 

Potencial Hidrogeniônico Método potenciômetro, FUNASA (2006) 

Dureza (mg/L) Método de titulação, Silva e Oliveira (2001) 

Turbidez (NTU) Método nefelométrico, utilizando turbidímetro, FUNASA (2006) 

Cor (UC) Método colorimétrico, FUNASA (2006) 

Sólidos Totais (mg/L) Método gravimétrico, Silva e Oliveira (2001) 

Teor de Umidade Método gravimétrico, Silva e Oliveira (2001) 

Alumínio (mg/L) Método colorimétrico, utilizando um fotômetro, FUNASA (2006) 

Ferro Dissolvido (mg/L) Método colorimétrico, utilizando um fotômetro, FUNASA (2006) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da caracterização do percolado foram comparados com as legislações vigentes, 

a fim de verificar se o efluente de enquadre nos parâmetros de lançamento. 

O monitoramento do processo de desidratação do lodo teve duração de 30 dias, observando-se 

que o teor inicial de sólidos totais era de 16,6%, ao fim do processo aumentou-se para 45,8%, e 

consequentemente reduzindo o teor de umidade para 54,2%, como mostra o gráfico 1. Resultados 

estes que se aproximam dos obtidos por Ramaldes et. al (2000), onde o mesmo encontrou ao final 

de 27 dias um teor de  60% de umidade no lodo. Todavia os autores ressaltam que a carga de 

sólidos aplicada no leito de secagem tem uma influência direta sobre o tempo requerido para a 

percolação e o volume gerado, consequentemente na redução do teor de umidade. 

Neste processo de desidratação, o lodo perde água através da evaporação e através de 

percolação, o processo de monitoramento do percolado indicou que 318,229 litros do volume inicial 

do lodo foram desidratados através da percolação, o que corresponde 36,2%. A vazão do percolado 

teve grande variação ao longo dos 30 dias com mostra o gráfico 1, iniciando com uma vazão de 90 

litros por dia e no fim do processo com uma vazão de 1,5 litros dia.  

As condições climáticas são fatores relevantes para o processo de desidratação, sendo que, 

durante o período de monitoramento, a temperatura média foi 21,9º C, com precipitação média de 

62 mm nos dias ao longo do processo. 

 

Gráfico 1 – Monitoramento do processo de desidratação do lodo. 

A Figura 3 mostra o aspecto do lodo ao logo do processo de desidratação, onde se pode notar 

a eficiência no leito de secagem em desidratar o lodo. Como mostra o gráfico 1 nos dias 1,2 e 3 não 

houve a realização da analise de teor de sólidos, pois ocorreu adensamento do lodo no leito de 

secagem, onde formou-se uma lamina d’água na parte superior do lodo como mostra a Figura 3 a), 

o que comprometeria os resultados das analises de teor de sólidos. No 4º dia quando a lamina 

d’água percolou e/ou evaporou, retornou o monitoramento diário do teor de sólidos no lodo. 
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Figura 3 – Monitoramento visual do processo de desidratação 

Nota: a) 1º dia; b) 10º dia; c) 20º dia; 30º dia. 

 

A Tabela 2 apresenta a caracterização da água bruta tratada na ETA do SAAE-Formiga, do 

lodo bruto coletado nos decantadores da ETA, e do percolado gerado no processo de desidratação 

do lodo.  

Tabela 2 – Resultado da caracterização da água bruta, lodo bruto e percolado. 

Parâmetros Água Bruta* Lodo Bruto 
Percolado 

Média Máxima Mínima Desvio Padrão N 

DBO (mg O2/L) 33,76 333,39 23,7 27,6 18,2   

Turbidez (NTU) 223,32 181.600 1,59 3,50 0,44 0,88 29 

Cor (UH) 794,64 624.000 14,61 27,70 7,50 4,93 29 

pH 7,14 6,85 7,98 8,74 7,69 0,18 29 

Alcalinidade (mg/L) 20,81 -- 275,31 349,00 187,00 45,21 29 

Acidez (mg/L) 3,74 -- 14,14 22,00 4,00 4,72 29 

Dureza (mg/L) -- -- 36,41 45,00 26,00 4,45 27 

Sólidos Totais (mg/L) 2.285 395.460,00 680,72 977,00 7,56 213,27 27 

Densidade -- 1,27 -- -- -- -- -- 

Alumínio (mg/L) -- -- 0,00 0,00 0,00 0,0 12 

Ferro Dissolvido (mg/L) -- -- 0,12 0,20 0,03 0,05 12 

Coliformes Totais (NMP /100 mL) > 16.000 >160.000 15,33 20 3,6 4,51 3 

Escherichia Coli (NMP/100 mL) 5.000 100.000 6,13 7,4 11 2,19 3 

Nota: * Valores médios. 

a) b) 

c) d) 
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Com relação aos resultados das analises do lodo bruto, todos os parâmetros analisados estão 

fora dos padrões de lançamento da resolução 430/2011 do Comana. Uma comparação entre 

resultados do lodo bruto e da água bruta que é proveniente do Rio Formiga indica que quando 

descartado sem tratamento o lodo bruto, altera negativamente as características do Rio Formiga, 

causando um impacto no mesmo. 

Quanto ao percolado, os resultados de sólidos totais obtidos, em comparação com o lodo 

bruto, mostram relevante redução, uma vez que o leito de secagem convencional reduziu a 

concentração inicial do lodo bruto de 395.460,00 mg/l para uma média 680,72 mg/l no percolado, 

após passagem pelo meio filtrante. Esses resultados indicaram grande eficiência de remoção de 

sólidos totais, sendo que 99,83% dos sólidos totais ficaram retidos no leito de secagem, 

caracterizando-o como um bom dispositivo para tratamento primário dos resíduos gerados na ETA.  

A desidratação do lodo em leito de secagem, ao reduzir a concentração de sólidos totais, 

promoveu, consequentemente, a redução dos valores dos parâmetros cor e turbidez. Esse 

decréscimo também ocorreu com relevante eficácia. A turbidez média do percolado foi de 1,59 

NTU, valores estes muito menores que os encontrado por Ferranti (2005), onde a autora analisando 

a turbidez do percolado gerado pela desidratação do lodo de ETA, encontrou valores médios de 168 

NTU, contudo a autora trabalhou com o leito de secagem tendo manta geotêxtil (bindim), OP-20 

como meio filtrante. 

Nota-se que os valores de pH são maiores para o percolado, em média de 7,98. Isso 

provavelmente é devido ao material do meio filtrante, constituído predominantemente por 

agregados calcários. As análises de alumínio do percolado, após passagem pelo leito de secagem, 

apresentaram-se nulos. Isso implica em que a grande maioria do Al presente fica retido no lodo, 

visto que parte pode ter ficado retida no meio filtrante, já que materiais calcários têm a capacidade 

de neutralizar íons livres de alumínio. Ferranti (2005) encontrou valores de pH de 5,9, devido ao 

meio filtrante utilizado no leito de secagem (geotêxtil OP-20) ser um material neutro, 

consequentemente não influenciou nos valores de pH, também foi encontrado teores de alumino no 

percolado em média de  10,1 mg/L, o que indica uma melhor eficiente no leito de secagem adotado 

deste trabalho. 

Os resultados das análises de DBO do percolado estão dentro dos limites máximos 

estabelecidos pela resolução CONAMA nº 430/2011 para lançamento de efluentes em corpos 

d’água. Onde determina que, para lançamento de efluentes em corpos receptores, o tratamento 

aplicado deve reduzir a DBO em, no mínimo, 60%; os resultados do percolado indicam uma 

redução na DBO de cerca 91,72%, indicando que o mesmo pode ser lançado no curso d’água. 

 

CONCLUSÃO 

 

A caracterização do líquido percolado indicou que todo o alumínio presente no lodo bruto 

ficou retido no leito de secagem, sendo que os demais parâmetros, como pH, turbidez, cor, DBO e 

sólidos totais, foram reduzidos significativamente.  

Contudo, as estações de tratamento de água geram diferentes tipos de lodo, devido ao tipo de 

manancial de captação, produtos utilizados no tratamento e operação, etc. Portanto, pesquisas 

adicionais visando à caracterização do mesmo sempre se farão necessárias, para a ideal destinação 

desse resíduo. 
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