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Águas Novas – Reuso e tratamento de lodo de ETA
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Apresentação - Prolagos

- Concessionária de abastecimento público de água e tratamento de esgotos;
- Atua desde 1998 na região dos lagos do Rio de Janeiro nos municípios de Cabo Frio (1º e 2º
distrito), São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Iguaba Grande e Armação dos Búzios.

Apresentação – ETA Prolagos

- Absorvida

pela

Prolagos

da

antiga CIA

Álcalis, via contrato de concessão em 1998, a
ETA, antes com vazão de 300L/s, foi otimizada
e ampliada para vazão de até 1200L/s (período
de temporada) , atendendo a cerca de 400.000
habitantes em toda região;

- Readequada por questões ambientais em
2009, opera com sistema de reuso da água de
lavagem dos filtros e desidratação mecânica
de todo lodo gerado;

- Com a readequação houve redução das
perdas do processo, que representam 3% do
volume tratado, ou 90.000m3/mês.

Apresentação – ETA Prolagos
Processo tipo convencional completo,
LODO

ÁGUA

Tratamento do lodo – pesquisas iniciais
Levantamento de tecnologia nacional
existente – Visitas técnicas em ETAs no
sul e sudeste do País

Avaliação dos sistemas de reuso e
tratamento do lodo

Adequação dos sistemas existentes a
realidade da ETA Prolagos

Implantação de tecnologia própria.

Tratamento do lodo – pesquisas iniciais
Levantamento - Balanço de Massa

Turbidez (NTU)

10

Concentração de SST ( mg/l)

10

Dosagem de coagulante (mg/l)

20

Percentagem do coagulante aplicado incorporado aos flocos (%)

100

Lodo gerado no decantador

0,90

Teor de SST no lodo descartado do decantador (%)

0,5

Captura de sólidos no adensamento (%)

85

Captura de sólidos na decantação (%)

80

Captura de sólidos na filtração (%)

85

Captura de sólidos na desidratação (%)

95

Teor de sólidos nas águas de lavagens dos filtros (mg/l)

106

Teor de sólidos do lodo do clarificador (%)

0,5

Teor de sólidos do lodo adensado (%)

2

Teor de sólidos do lodo desidratado (%)

20

Teor de sólidos do lodo das leiras de secagem (%)

50

Densidade do lodo adensado (ton/m3)

1,0

Densidade do lodo desidratado (ton/m3)

1,02

Tratamento do lodo – implantação

TANQUE DE
HOMOGENEIZAÇÃO

TANQUE DE
MISTURA

Tratamento do lodo – implantação
Skid de Centrifugação

Tratamento do lodo – Dados Operacionais
Skid de Centrifugação

Necessário Controle da qualidade e
dosagem de polímero contínuo florações de algas e idade do lodo
impactam diretamente nessa etapa.

Necessário Controle da qualidade e
dosagem de polímero contínuo - A
qualidade do clarificado (água de reuso)
interfere diretamente na filtração.
Centrifugação mecânica com adição de
polímero - % médio de sólidos totais em
28% (com picos de 35%)

Adensamento mecânico com adição de
polímero - % médio de sólidos totais
chega de 4 a 6%

% médio de sólidos totais no Tanque de
homogeneização = 2,0% (No Start-up
estava em 0,5%)
Necessário controle do tempo mínimo
de residência hidráulica no Tanque de
Mistura e Controle das frações de lodo
dos decantadores e lavagem dos filtros.

Produção média de lodo desidratado em
12 toneladas/dia – Destinação final em
Aterro Sanitário Licenciado pelo órgão
ambiental.
Custo com destinação em Aterro: R$
190,00 / tonelada.

Tratamento do lodo – Reuso das Águas
Reaproveitamento do clarificado do processo de centrifugação
Necessidade de controle contínuo do
perfil microbiológico

Tratamento do lodo – Reuso das Águas
Reaproveitamento do clarificado do processo de centrifugação
É necessário encontrar operacionalmente um balanço de massa
entre a dosagem ideal de polímero e o percentual pretendido de
sólidos no lodo desidratado

Residual de polímero no clarificado X Melhor ponto de reuso

Residual de polímero no clarificado X Filtros

Residual de polímero no clarificado X $$$

% de sólidos no lodo desidratado X Logística de disposição final
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