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Apresentação 

 

 

 

Em agosto de 2.014 o SAAE – Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos de Itapira contratou a Graví Topografia e Projetos 

Urbanos para elaborar este Plano Diretor de Esgotos da 

Cidade de Itapira, visando definir as diretrizes para a expansão 

do sistema existente de esgotos da cidade, de forma consistente 

com as diretrizes para o desenvolvimento urbano integrantes do 

Plano Diretor de Itapira, então em elaboração na SEPLANO - 

Secretaria de Planejamento e Obras do Município. 

 

O trabalho se desenvolveu entre agosto de 2.014 e agosto de 

2.015, período em que o Plano Diretor do município foi finalizado 

e transformado em lei, tendo havido permanente interação entre 

os integrantes da SEPLANO, do SAAE Itapira e da projetista 

contratada. 

 

Ao final dos trabalhos, apresenta-se agora este Relatório Final, 

acompanhado, em anexo, pela íntegra de alguns dos estudos 

realizados. 

 

A presidência do SAAE Itapira e a SEPLANO são ocupadas pelo 

Eng. José Armando Mantuan; na SEPLANO deve-se destacar a 

participação da Arq. Flávia Zacchi Robles e no SAAE a 

participação de toda a área técnica, dirigida pelo Eng. Lucas 

Gardinalli; a Graví atuou sob a coordenação de seu sócio diretor 

Eng. José Flávio Corrêa Vieira. 
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Informações Gerais sobre a cidade 

 

 

Origens 

O Município de Itapira foi criado em 1.858, com o território 

desmembrado do Município de Mogi-Mirim; além da sede, a Cidade de Itapira, 

existem mais três aglomerações urbanas no território, designadas como 

Barão de Ataliba Nogueira, Eleutério e Ponte Nova. 

 

Aspectos físicos 

O município de Itapira está localizado no nordeste do Estado de São 

Paulo, ao lado do Circuito das Águas Paulista, integrando a 5a Região 

Administrativa e Região de Governo de Campinas, 

A sede do município tem coordenadas geográficas, 22o26’10" de 

latitude sul e 46º49’18” de longitude oeste. A área territorial é de 592 Km2. 

Itapira faz divisa com os municípios de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Espírito 

Santo do Pinhal, Águas de Lindóia, Serra Negra, Santo Antônio da Posse, 

Lindóia e Jacutinga, em Minas Gerais. 

As principais vias de acesso ao município são as Rodovias SP-147 

(Otávio de Oliveira Santos), SP-340 (Heitor Penteado) e SP-330 

(Anhanguera), que interligam Itapira à capital do estado, aos principais 

centros econômicos e de serviços e às demais regiões do estado, 

As distâncias aos principais centros regionais e a Capital do Estado 

são as seguintes: São Paulo: 159 km; Campinas: 63 km; Mogi Mirim: 16 km e 

Limeira: 67 km. 
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A região de Itapira está situada em terreno Pré-Cambriano, com 

minerais característicos, gnaisses e migmatitos, sendo comuns afloramentos 

de rochas cristalinas do complexo Gránassico-Migmático e do grupo Açungui, 

com corpos graníticos intrusivos. Sua topografia apresenta grande 

diversidade e declividade, com altitudes de até 1.600 metros. 

O clima na região de Itapira é do tipo Cwa, tropical de altitude, com 

chuvas no verão e seca no inverno. Itapira apresenta temperatura média 

anual de 21,3oC, média máxima anual de 27,7oC e média mínima anual de 

14,9oC. O índice pluviométrico médio anual é de 1.364,9 mm. 

 

Hidrografia 

 

O município de Itapira está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio 

Mogi Guaçu. O rio Mogi Guaçu nasce no Estado de Minas Gerais no 

município de Bom Repouso, e a sua bacia hidrográfica possui uma área de 

drenagem total de 18.938 km2. Seus principais afluentes pela margem direita 

são os rios: Onça, Itupeva, Claro e Jaguari Mirim; pela margem esquerda, os 

rios: Eleutério, do Peixe, do Roque, Bonito, Araras e Mogi Mirim. 

Com relação às águas subterrâneas, o município de Itapira está 

localizado em região dominada pelo aqüífero pré-cambriano, cujas águas se 

caracterizam por serem predominantemente básicas, com pH variando entre 

6,9 e 8,0 e dureza entre 64 a 164 mg/l CaCO3. Os poços tubulares profundos, 

em geral, apresentam vazões compreendidas entre 3 e 23 m3/h. 

A cidade de Itapira é drenada pelo Ribeirão da Penha, que é afluente 

do Rio do Peixe, que por sua vez é contribuinte da margem esquerda da do 

Rio Mogi-Guaçu. 

 

 



9 

 

 

Economia 

 

Itapira concentra atividade industrial de porte, representada pelas 

indústrias de papelão, brinquedos, mecânica, máquinas agrícolas, 

transformação de madeira e marcante presença de usina de açúcar e 

atividade extrativista mineral. 

Quatro distritos industriais, empreendidos pela Prefeitura, Jardim 

Progresso, Juvenal Leite, Carlos Eduardo Yonezawa e Hermelino Ruette de 

Oliveira, com facilidades de acesso e infraestrutura completa, concentram as 

57 indústrias que se instalaram mais recentemente na cidade, juntando-se a 

outras mais antigas como Usina Virgulino de Oliveira (açúcar e álcool), Penha 

(caixas de papelão), Sinatex (fiação e tecelagem) e Nogueira (máquinas 

agrícolas). Mais recentemente desenvolveram-se a IMBIL (fundição em inox), 

Estrela (brinquedos), Nutron (rações para alimentação de animais) e o 

Laboratório Cristália (medicamentos e biotecnologia) 

Na agricultura destacava-se a cultura da cana de açúcar, com área 

plantada de 13.703 ha e produção de 1.233.270 toneladas por safra. O 

município ainda cultiva milho, arroz e algodão.  Nas lavouras permanentes 

destacam-se o café (área de 3.447 ha e produção de 5.740 toneladas) e a 

laranja (área de 1.152 ha e produção de 27.278 toneladas). Na pecuária as 

principais criações são as de bovinos com 33.416 cabeças, ovinos com 4.898 

cabeças, suínos com 3.523 cabeças e aves com 2.705.650 cabeças.  

Segundo dados de IBGE (2009) referentes ao ano de 2006, as 

atividades relacionadas com a agropecuária contavam com 533 

estabelecimentos, ocupando uma área de 68.859 ha. 

Os segmentos comercial e de prestação de serviços englobam mais de 

1.200 empresas. Aproximadamente 2.450 autônomos e profissionais liberais 

das mais diversas áreas atuam no município. Itapira conta com agências dos 
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bancos Brasil, Banespa, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander 

e HSBC. Fundada em 1.939, a Associação Comercial e Industrial de Itapira 

conta com 649 associados, assim como Balcão Avançado do SEBRAE. 

Segundo o SEADE (2009), levando-se em conta o Valor Adicionado 

(bens produzidos depois de deduzido os custos dos insumos adquiridos de 

terceiros - matérias primas, serviços e bens intermediários), utilizado na 

produção, a situação da economia em 2006 apresentava o setor de serviços 

em primeiro lugar com participação de 50,87%, seguido do setor industrial 

com 45,69% e da agropecuária com 3,44%. Com relação ao PIB, o município 

gerou uma produção de bens e serviços da ordem de 1,2 bilhões de reais, 

equivalente a 0,15% do PIB do Estado de São Paulo e um PIB per capita de 

R$ 17.299,80. 

 

Aspectos sociais: Saúde 

 

A rede básica de saúde de Itapira dispõe de dez unidades básicas de 

saúde, sendo sete na zona urbana e três na zona rural, que realizam 

atendimento elementar e dão atenção primária com uma média mensal de 

10.000 consultas. 

Conta também com dez equipes do Programas de Saúde da Família 

contemplando todos os bairros do município com cobertura da ordem de 75%. 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), realizado na zona 

rural, beneficia moradores de Barão, Eleutério e Ponte Nova, que agregam 

80% da população rural. 

Itapira dispõe de um hospital municipal, com regime de internação e 

urgência com 113 leitos e um quadro clínico composto por cerca de 70 

médicos e 425 funcionários, realizando uma média mensal de 200 cirurgias e 

mais de 450 internações. 
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O Pronto Socorro do Hospital Municipal conta com a atuação de mais 

de 20 médicos, 10 auxiliares de enfermagem e 7 ambulâncias, com mais de 

7.000 atendimentos mensais. 

A população dispõe ainda de um Centro de Atenção Integral à Saúde, 

CAIS, que integra diversos serviços, inclusive as coordenações da vigilância 

sanitária e epidemiológica e a equipe de zoonoses. 

Possui ainda em parceria com a Fundação Espírita Américo Bairral, um 

ambulatório de saúde mental. 

A Santa Casa de Misericórdia presta assistência em regime de 

urgência e internação, em convênio com o SUS.  

Segundo a Fundação SEADE, as estatísticas vitais e de saúde do 

município, relativas ao ano de 2007, apresentaram os seguintes indicadores 

 

INDICADORES MUNICÍPIO 
REGIÃO DE 

GOVERNO 

ESTADO DE 

SÃO PAULO 

Taxa de natalidade (Por mil habitantes) 10,56 13,50 14,65 

Taxa de fecundidade (Por mil mulheres entre 15 e 49 

anos) 
38,32 46,60 51,55 

Taxa de mortalidade infantil (Por mil nascidos 

vivos) 
9,67 11,07 13,07 

Taxa de mortalidade na infância (Por mil nascidos 

vivos) 
13,81 12,97 15,20 

Taxa de mortalidade da população entre 15 e 34 

anos (Por cem mil habitantes nesta faixa etária) 
120,54 119,16 127,50 

Leitos SUS (Coeficiente por mil habitantes) 23,73 1,89 1,98 

        Fon te:  (SEADE,  2009) 
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Aspectos Sociais: Educação 

 

De acordo com dados do IBGE (2009) relativos ao ano de 2007, Itapira 

possui 58 estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e privados, com 

14.072 alunos matriculados nos ensinos pré-escolar, fundamental e médio. A 

Tabela a seguir apresenta a distribuição das escolas e matrículas. 

 

NÍVEL DE ENSINO 
NÚMERO 

DE 
ESCOLAS 

MATRÍCULAS 

TOTAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

Pré-escola 23 2.229 0 2.109 120 

Fundamental 24 8.959 4.564 3.009 1.386 

Médio 11 2.884 2.469 0 415 

Total 58 14.072 7.033 5.118 1.921 

     Fonte:  ( IBGE, 2009)  

 

O município ainda mantém seis núcleos de educação de jovens e 

adultos atendendo a 303 alunos no supletivo de 1ª a 4ª séries e 110 no 

Telecurso 2000 de 5ª a 8ª séries. Além disso, em comum acordo com os 

sistemas Anglo e Objetivo de Ensino, a Prefeitura instalou curso pré-vestibular 

gratuito para alunos carentes egressos da rede pública, oferecendo, 

anualmente, 300 vagas. 

O Instituto de Ensino Superior de Itapira (IESI), instituição privada, 

oferece cursos nas áreas de Direito, Publicidade e Propaganda, 

Administração com ênfase em Análise de Sistemas e Administração com 

ênfase em Comércio Exterior. 

Há alguns anos o Governo do Estado instalou na cidade, em prédio 

próprio construído pela Prefeitura de Itapira, uma ETEC – Escola Técnica de 

2.o grau e mais recentemente, uma FATEC – Faculdade de Tecnologia, de 

nível superior. 
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Desenvolvimento Urbano 

 

 

A Cidade de Itapira nasceu junto ao Ribeirão da Penha, em sua margem 

direita, num ponto onde o leito do rio, mais estreito, permitia aos tropeiros que 

vinham de Mogi Mirim fazer a travessia do ribeirão e continuar seu caminho 

em direção a Minas Gerais. Esse local é hoje o ponto inicial da Rua do 

Cubatão. 

As primeiras ruas, muito estreitas, estavam na outra margem e eram mais ou 

menos paralelas ao Ribeirão. Numa primeira expansão, as ruas são mais 

largas e requadram a Praça Bernardino de Campos, onde se encontra a 

Igreja Matriz. 

A primeira grande alteração no plano da cidade foi a chegada da ferrovia, por 

volta de 1.900, ligando Mogi-Mirim, Itapira e Jacutinga – MG, serpenteando 

pela área urbana atual da cidade, de Oeste para Leste; a estação estava 

próxima aos limites da cidade (à época), a menos de 100m do Córrego 

Lavapés, junto à sua margem esquerda. Desativada a ferrovia, seu leito da foi 

sendo ocupado irregularmente em alguns locais, transformado em via pública 

em outros, ou simplesmente abandonado, em sua maior extensão. 

A segunda grande alteração no plano da cidade foi a chegada das rodovias, a 

partir dos anos 1.950: primeiro a SP 147, ligando Mogi-Mirim, Itapira e 

Lindóia, contornando a cidade pelo lado Sul e depois a SP 352, ligando 

Amparo, Itapira e Jacutinga-MG, contornando a cidade pelo lado Leste. As 

duas rodovias se cruzam em um trevo a Sudeste da cidade. 

A partir do centro, a cidade foi se expandindo pela margem esquerda do 

Ribeirão da Penha, na direção Sudoeste, cruzando o leito da ferrovia, tendo 

como limite a Rodovia SP 147, transposta hoje por três passagens inferiores: 

uma que leva ao Distrito Industrial Juvenal Leite, outra que leva ao Bairro dos 
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Pinheiros e estrada velha de Amparo e a principal que dá acesso da rodovia 

ao centro da cidade. 

A cidade cresceu na direção Leste, englobando o Bairro dos Prados, tendo 

como limite a SP 352, mais tarde transposta por uma passagem superior na 

Avenida Brasil, (estrada velha para Lindóia), depois eixo viário para a 

implantação de uma indústria e de diversos bairros de médio padrão e 

populares. 

Na direção Norte, margem direita do Ribeirão da Penha, a expansão se deu 

numa área de várzea, seguida por outra, bastante acidentada, com bairros 

populares, tendo como limite o espigão e como eixos a Rua do Cubatão, 

(estrada velha de Jacutinga), e a Avenida Virgulino de Oliveira, (acesso à 

Usina). 

Na direção Noroeste, a cidade cresceu tendo como eixo a Avenida Getúlio 

Vargas, em direção a Mogi Guaçu, e como limite o Córrego Santa Fé, 

ultrapassado apenas na Avenida Jacareí (estrada velha para Mogi Mirim) no 

Bairro Santa Fé.   

A expansão ao Sul e ao Norte é prejudicada por razões fundiárias, leia-se 

Fazenda Santa Bárbara e Usina Virgulino de Oliveira. 

Novas áreas de expansão da cidade estão localizadas predominantemente a 

Oeste, tanto para assentamentos populares (ao longo da Av. Getúlio Vargas e 

rodovia vicinal que vai a Mogi Guaçu) quanto para médio e alto padrão (Bairro 

Santa Fé). 

A Leste, as possíveis expansões, predominantemente para assentamentos 

populares representam uma continuidade ao Bairro do Istor Lupi, com 

possível transposição da rodovia. 

A expansão mais provável das grandes áreas industriais é na sequência do 

Distrito Industrial Juvenal Leite, Algodoeira Irmãos Caio e Laboratório 

Cristália, ao longo da SP 147, sentido Mogi Mirim. 
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Saneamento Básico 

Abastecimento de Água 

O manancial do sistema de abastecimento de água é o Ribeirão da 

Penha, afluente do Rio do Peixe, pertencente à bacia hidrográfica do Rio Mogi 

Guaçu. Suas cabeceiras situam-se na região da cidade de Serra Negra, 

sendo formado pelos Ribeirões Serra Negra e Morro Agudo. 

Tem como principais tributários da margem direita os Córregos Cocho 

e Cardoso e da margem esquerda o Córrego Campineiro. 

A bacia hidrográfica do Ribeirão da Penha, à montante do ponto de 

captação, tem área de aproximadamente 250 km2.  

A captação é feita a fio d’água, em um enrocamento que mantem um 

nível de água mínimo no canal de adução, perpendicular ao eixo do curso 

d’água e aduz diretamente para os poços de sucção da elevatória.  

A elevatória de água bruta conta com 4 conjuntos moto-bomba, cujas 

especificações de placa, são as seguintes: 

Conjunto 01 

- Bomba: KSB-150-50, Q=480 m3/h, hm = 75 mca 

- Motor: WEG de 175 CV, 1.785 rpm, alto rendimento 

Conjunto 02 

- Bomba: KSB-150-50, Q=550 m3/h, hm = 70 mca 

- Motor: WEG de 175 CV, 1.785 rpm, alto rendimento 

Conjunto 03 

- Bomba: KSB-150-50, Q=600 m3/h, hm = 80 mca 

- Motor: WEG de 175 CV, 1.785 rpm, alto rendimento 

Conjunto 04 

- Bomba: IMBIL-200-400, rotor de 385 mm 

- Motor: WEG de 250 CV, 1.785 rpm, alto rendimento 
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A operação dos conjuntos elevatórios é realizada de acordo com a 

demanda, sendo que, no período de 18h as 21h, trabalha apenas o conjunto 

04 de 250 CV, em razão de contrato com a Companhia de Energia Elétrica 

para redução de carga no horário de pico, aduzindo uma vazão da ordem de 

170 l/s. Nos horários fora de ponta a operação é feita com os conjuntos 01, 02 

e 03 (175 CV), aduzindo uma vazão da ordem de 300 l/s. Excepcionalmente, 

entram em operação os conjuntos 01, 02, 03 e 04, aduzindo cerca de 360 l/s.  

A adução de água bruta é feita através de duas adutoras com as 

seguintes especificações: 

- Adutora 1 – ferro fundido - DN 400 mm – 420 m 

- Adutora 2 – ferro fundido - DN 250 mm – 440 m 

O desnível geométrico é da ordem de 55 metros. 

A estação de tratamento de água é do tipo convencional, com ciclo 

completo, constituída de calha parshall de 12”, oito floculadores mecanizados 

de eixo vertical, quatro decantadores de alta taxa e cinco filtros rápidos de 

fluxo descendente com camada simples de areia. 

Na opinião dos encarregados da operação da unidade, a ETA é capaz 

de tratar 360 l/s, ou seja, a vazão máxima da elevatória de água bruta.  

Os resíduos sólidos oriundos das lavagens dos filtros e dos 

decantadores, não são tratados, sendo dispostos in natura no Ribeirão da 

Penha. 

Em 2009, a estação de tratamento de água do distrito Sede produziu 

7.151.100 m3, equivalente a uma média de 595.925 m3/mês. Isso equivale a 

uma vazão média mensal de 226,58 l/s, máxima mensal de 254,75 e mínima 

mensal de 192,33 l/s. O volume disponibilizado para o consumo, depois de 

descontados os gastos com o consumo de serviço, foi de 7.046.561 m3/ano, 

equivalente a uma média de 587.213 m3/mês.  
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Esgoto Sanitário 

 

 

A área urbana de Itapira conta com um sistema de esgotamento 

sanitário que compreende as fases da coleta, interceptação, tratamento e 

disposição final, atendendo praticamente 100% da população. 

Existem duas bacias de coleta, sendo a principal a do Ribeirão da 

Penha e a secundária, a do Córrego Santa Fé, afluente do Ribeirão da Penha 

a jusante da área urbana.  

Existem cerca de 24 mil ligações de esgoto, servindo a uma população 

urbana de cerca de 66.000 de habitantes, com cerca de 280 km de coletores, 

com diâmetros variando de 150 mm a 800 mm. 

 

Elevatórias 

O sistema de coleta possui pouco mais de uma dezena de estações 

elevatórias, sendo as principais: 

- Santa Marta, que faz a reversão dos efluentes da Bacia do Córrego 

Santa Fé para a Bacia do Ribeirão da Penha; 

- Soares, que eleva os efluentes de uma extensa área plana da cidade, 

na margem esquerda do Ribeirão da Penha, inclusive os bombeados pela 

unidade anterior; 

- Penha, que eleva os efluentes coletados na margem direita do 

Ribeirão da Penha, acima da Ponte da Avenida Rio Branco. 

 

Afastamento 

O sistema conta com cerca de 10 km  de interceptores e emissários, 

diâmetros variando de 300 mm a 600 mm.  

O “emissário” corre paralelamente ao Ribeirão da Penha, pela sua 

margem direita, a partir da Ponte da Avenida Rio Branco, e recebe os 

efluentes das elevatórias Penha e Soares, além da contribuição direta de 
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inúmeras outras bacias, começando pela bacia central da cidade, a do 

Córrego Lavapés. 

O emissário termina na elevatória final da estação de tratamento de 

esgoto, localizada na margem direita do Ribeirão da Penha, pouco antes da 

Rodovia Virgolino de Oliveira (“vicinal Mogi Guaçu”). 

 

Tratamento 

O tratamento do esgoto é feito através de um sistema de lagoas de 

estabilização, constituído por lagoas aeradas de mistura completa e lagoas de 

decantação, com capacidade nominal de 200 l/s, com as seguintes unidades: 

- Gradeamento: do tipo grades fixas de limpeza manual, recebe o 

esgoto diretamente do interceptor do Ribeirão da Penha, conduzido em 

seguida por gravidade para a elevatória final. 

- Elevatória final: recebe os esgotos da unidade de gradeamento e 

recalca para o tratamento preliminar. 

- Caixa de areia: do tipo canal de velocidade, com limpeza através de 

descarga hidráulica, é constituída por três câmaras paralelas. 

- Leitos de secagem: conjunto de quatro unidades que recebem, 

alternadamente, os lodos removidos das caixas de areia.  

- Lagoas aeradas: conjunto de duas lagoas, que recebem os efluentes 

do tratamento preliminar, sendo a primeira com volume de 33.600 m3 e a 

segunda com 16.800 m3, projetadas para um tempo de detenção de 2,7 dias.  

- Lagoas de decantação: conjunto de quatro lagoas, que recebem os 

efluentes das duas lagoas aeradas, contado cada uma com área de 5.624 m2 

e volume de 16.800 m3.  

As lagoas de decantação estão passando por processo de remoção do 

lodo sedimentado. 

O receptor final dos esgotos de Itapira é o Ribeirão da Penha, pouco 

antes de sua confluência com o Rio do Peixe. 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

SAAE Itapira 

 

Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no 

Município de Itapira são prestados pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto, Autarquia Municipal com personalidade jurídica própria e autonomia 

econômica, financeira e administrativa, criada pela Lei no. 961 de 16/07/1970. 

Em 2004, por força da Lei no. 3.593/2004, os serviços de água e de esgoto 

foram concedidos à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo – SABESP, permanecendo sob a gestão da Companhia Estadual até o 

ano de 2005, quando então a concessão foi revogada pela Lei no. 3.730 de 

02/04/2005, restabelecendo as competências do SAAE. 

 

De acordo com a Lei de criação no. 961 de 16/07/1970, revigorada pela 

Lei no. 3.730/2005 são delegadas ao SAAE, com exclusividade, as seguintes 

atividades: 

 

I – estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com 

organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à 

construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de água 

potável e de esgotos sanitários que não forem objeto de convênio entre a 

Prefeitura e os órgãos Federais e Estaduais específicos; 

 

II – atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos 

convênios firmados entre o Município e os Órgãos Federais e Estaduais para 

estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou remodelação dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotos sanitários; 
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III - operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os serviços de 

água potável e de esgotos sanitários; 

 

IV – lançar, fiscalizar e arrecadar as taxas dos serviços de água e 

esgotos e as taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos 

beneficiados com tais serviços; 

 

V – exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas 

públicos de água e esgotos, compatíveis com leis gerais e especiais. 

 

O SAAE estabeleceu-se em conformidade com a estrutura 

organizacional regulamentada no seu advento, que mais tarde foi alterada 

pelo Ato Regulamentar no. 056 de 28 de agosto de 1.978, baixado pelo seu 

Diretor, que instituiu nova estrutura administrativa e atribuições dos órgãos 

componentes. Posteriormente, a Lei no. 2.128 de 3 de novembro de 1.989, 

novamente alterou a estrutura administrativa da Autarquia, estando em vigor 

até a presente data. A Lei no. 2.128/1989 estabeleceu a seguinte estrutura: 

 

I – Superintendência 

II – Órgãos de administração 

III – Órgãos auxiliares 

 

O SAAE conta atualmente com 86 servidores, sendo 12 lotados na 

administração, 64 no sistema de água e 10 no sistema de esgoto. 
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Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos 

Os serviços de limpeza urbana são prestados diretamente pela 

Prefeitura de Itapira. 

Na estrutura organizacional da Prefeitura, duas Secretarias Municipais 

estão envolvidas com essa atividade. A Secretaria de Serviços Públicos é 

responsável pela execução dos serviços de limpeza de logradouros (varrição, 

capina, poda e serviços diversos), coleta e transporte dos resíduos. 

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente é responsável pela 

atividade de tratamento e disposição final dos resíduos, mais especificamente 

a operação do aterro sanitário. Além disso, gerencia a disposição dos 

entulhos da construção civil e fornece apoio a ACORSI – Associação dos 

Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira, entidade voltada para a reciclagem 

de materiais provenientes de coleta seletiva.  

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente tem a missão de: definir e 

implementar as políticas de fiscalização sanitária e sobre produtos de origem 

animal, assistência e orientação a produtores rurais, distribuição e comércio 

de produtos agrícolas, áreas de proteção ambiental e de controle de 

exploração dos recursos naturais, viveiros de mudas e plantas ornamentais; 

viabilizar programas sociais com os demais órgãos da Administração nas 

áreas de educação e conscientização ambiental. A Secretaria conta com dois 

departamentos: 

- Departamento de Agricultura 

- Departamento de Meio Ambiente 

Quanto a Secretaria de Serviços Públicos: “definir políticas e 

desenvolver projetos de serviços públicos municipais de manutenção da 

cidade e das estradas municipais, arborização, limpeza urbana e destinação 

final de resíduos, assim como administrar os cemitérios” (ITAPIRA, 2009). 

Essas atividades são desenvolvidas no âmbito dos seguintes departamentos: 

- Departamento de Limpeza Pública 

- Departamento de Praças, Parques e Jardins 



23 

 

Sistema de Esgotos Existente 

 

 

 

Hidrografia e Drenagem natural na área urbana 

 

A drenagem principal da cidade é o Ribeirão da Penha, que corre de Sudeste 

para Noroeste, cruzando a SP 147 e a SP 352, a montante da cidade, 

cruzando depois toda a área urbana e finalmente afluindo à margem esquerda 

do Rio do Peixe, a Noroeste da cidade, num banhado conhecido localmente 

pelo nome do antigo proprietário, “Ézio Levatti”. 

 

As principais bacias que afluem ao Ribeirão da Penha nas áreas urbana e de 

expansão urbana são (de montante para jusante): 

 

- pela margem direita: 

- Bairros Istor Luppi e José Tonoli; 

- Córregos do Tanquinho e do Machadinho; 

- Bairros da Cerâmica e do Cubatão; 

- Canal do Lazer, canal artificial de drenagem; 

- Bairros de Vila Ilze e Vila Isaura; 

- Córrego da Vila Isaura; 

- Bairros do Penhão, Figueiredo, Flávio Zachi, Passarela e 

Galego; 

- Córrego da Usina e seu afluente, córrego do Galego. 

 

- pela margem esquerda: 

- Bairro dos Prados e Córrego dos Prados, que tem suas 

nascentes nos tanques da sede da Fazenda Santa Bárbara, de Carlos 

Eduardo Quartim Barbosa; 

- Centro da cidade e Córrego Lavapés, este com trechos em 

canal aberto, entre construções existentes, mas a sua maior parte em 

canal fechado, muitos trechos sob construções; boa parte do centro 
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drena por uma galeria de DN 1,50 m na Av. Rio Branco, paralela ao 

Lavapés; 

- canais do Soares, Nosso Teto e Assad Alcici, canais abertos 

artificiais, concebidos no passado para viabilizar a ocupação da várzea, 

após aterro; 

- Bairros Braz Cavenaghi e Hélio Nicolai. 

 

A segunda drenagem de Itapira, em importância, é o “Córrego da Laura” 

(denominação constante da cartografia do IBGE, mas localmente ignorada), 

ou Córrego Santa Fé, como é conhecido e será nomeado aqui. 

O Córrego Santa Fé tem origem na microdrenagem do Distrito Industrial 

Juvenal Leite, surgindo como córrego depois de cruzar a SP 147 pela 

passagem inferior existente; contorna a cidade pelo lado Oeste, correndo em 

direção ao Norte, cruza num bueiro a Rodovia Vicinal que vai a Mogi Guaçu e 

aflui ao Ribeirão da Penha no “Ézio Levati”. 

Fazem parte da bacia do Córrego Santa Fé, de montante para jusante, além 

do Distrito Industrial Juvenal Leite, os bairros Santa Bárbara, Nova Itapira, 

Chácaras Santa Fé, Santa Marta e Mário Cega. Encontram-se ainda em fase 

de implantação dois ou três empreendimentos populares, já no trecho final do 

Córrego, próximo da rotatória que interliga o final da Avenida Getúlio Vargas à 

rodovia vicinal que vai a Mogi Guaçu. 

 

 

 

Sistema de Coleta 
 

O desenho RF 04 anexo, “Sistema coletor existente”, na Escala de 

1:10.000, mostra o traçado das tubulações e a localização das elevatórias e 

do tratamento existentes. 

O sistema de esgoto existente em Itapira engloba duas bacias de 

contribuição: a do Ribeirão da Penha e a do Córrego Santa Fé. 

A bacia do Ribeirão da Penha pode ser dividida em duas partes, apenas para 

fins de descrição e análise, tomando-se como referência a ponte sobre o 

Ribeirão da Penha, que liga as Avenidas Rio Branco e Virgulino de Oliveira: a 
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montante da ponte, a parte mais antiga do sistema e a jusante da ponte, a 

parte mais recente. 

O sistema de esgotos existente na Bacia do Córrego Santa Fé atualmente 

aflui à parte de jusante do sistema do Ribeirão da Penha, por meio de 

reversão de vazões realizada por duas elevatórias: Santa Marta e Mário 

Cega. 

Independentemente da bacia ou da localização, os sistemas existentes 

incluem: 

(a) coletores (DN 150 mm); 

(b) elevatórias locais; 

(c) coletores tronco (DN maior que 150 mm); 

(d) elevatórias setoriais; 

(e) interceptores e emissário. 

 

A elevatória final e o tratamento atendem os dois sistemas, uma vez que o 

efluente do sistema do Córrego Santa Fé é revertido integralmente para o 

Sistema Coletor do Ribeirão da Penha.. 

 

 

Bacia do Ribeirão da Penha 

 

- a montante da ponte da Rio Branco 

 

O sistema começou a ser implantado nas primeiras décadas do século 

passado, com uma rede de coletores no centro da cidade, margem esquerda 

do Ribeirão da Penha, afluindo a um interceptor à margem direita do Córrego 

Lavapés, que lançava em bruto no Ribeirão da Penha, nas proximidades de 

onde hoje é a garagem do Expresso Cristália. 

No início dos anos 1.970 o SAAE implantou uma rede de coletores à margem 

direita do Ribeirão da Penha, para atender os bairros populares: Cubatão, Vila 

Ilze, Vila Isaura e adjacências. A rede de coletores aflui a um coletor tronco 

que passa pela Rua Almirante Barroso e termina na Elevatória da Penha, 

construída no terreno da Fábrica Penha (com autorização da fábrica), e 

depois “englobada” por um novo galpão induatrial. Esta EEE (Estação 

Elevatória de Esgotos) é a mais importante elevatória setorial do sistema e 
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recalca em um coletor tronco de pequena extensão até o início da Av. 

Virgulino de Oliveira,  

Na mesma época, na margem esquerda do ribeirão, o SAAE implantou um 

interceptor de grande extensão, desde o Bairro dos Prados até a Av. Rio 

Branco, sobre uma faixa de terra onde depois foi implantada a Av. dos 

Italianos. 

Os esgotos coletados no centro da cidade, inclusive os que eram 

interceptados ao longo do Córrego Lavapés foram encaminhados a um CT 

(coletor tronco) DN 300 mm, que percorre a Avenida Rio Branco até o seu 

final e cruza o Ribeirão da Penha sob a ponte. 

Na cabeceira da ponte, à margem esquerda do Ribeirão, reúnem-se então os 

esgotos coletados em toda a zona sudeste da cidade (Interceptor do Bairro 

dos Prados), e no centro da cidade (coletores-tronco do Lavapés e da Av. Rio 

Branco). Reunidos na margem esquerda do ribeirão, esses esgotos são 

encaminhados à margem direita por meio de uma travessia sob a ponte. 

Nesse ponto o efluente da travessia se reúne ao efluente da EEE Penha e 

tem início o interceptor DN 700 mm, que percorre uma faixa à margem direita 

do Ribeirão da Penha, hoje Avenida Fenício Marchini, conduzindo os esgotos 

de ambas as margens do ribeirão e indo até as lagoas de tratamento, que 

foram implantadas numa gleba “atrás do Morro Vermelho”. 

Na margem direita do ribeirão, foram acrescentadas, ao longo do tempo, 

quatro pequenas elevatórias locais, Penha 2, Milico, Rosário e Macumbê. A 

primeira atende uma pequena depressão, junto à Fábrica Penha e as outras 

três atendem pequenas áreas no Bairro do Cubatão de onde não se pode 

alcançar o CT da Floriano Peixoto, por falta de viário. 

A tubulação tem DN 300 mm do seu início na Avenida dos Juritis até a Rua 

João Galizoni e DN 600 mm daí em diante. É importante notar que este 

interceptor atravessa as caixas de areia da captação de água bruta do SAAE, 

em um trecho estudado e executado cuidadosamente, em uma única barra de 

ferro fundido, sem juntas no interior das caixas de areia. 

Na confluência das Avenidas dos Italianos o interceptor segue para montante 

pela Avenida dos Juritis, em DN 300 mm, transpondo a SP 352 pela ponte e 

seguindo (para montante) pela Avenida Brasil, até o Conjunto Residencial Dr. 

José Sechi. 

Entre 1.995 e 2.005, o interceptor da margem esquerda do Ribeirão da Penha 

foi prolongado para montante, a partir da Avenida dos Juritis, sem muito 

critério técnico, no DN 300 mm atravessando a SP 352, para coletar por 

gravidade o esgoto do Conjunto Residencial Dr. José Sechi, até então 
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atendido por uma elevatória local, que recalcava para a cabeceira do CT das 

Avenidas Brasil e Juritis. 

Seguindo o interceptor para montante, no DN 300 mm, até a travessia do 

Ribeirão da Penha, sob a ponte da Av. Brasil, o interceptor bifurca em dois 

CT’s: o primeiro margeia a LT (linha de transmissão) da CPFL, e atende todo 

o Bairro Istor Luppi; o segundo recebe os efluentes de duas elevatórias locais 

que atendem o Bairro José Tonoli. 

Estes sistemas, implantados em épocas tumultuadas e de mudanças 

políticas, em que o SAAE e a SABESP se alternaram diversas vezes na 

condução dos serviços de saneamento em Itapira, devem ser considerados 

com cautela, em especial o interceptor a montante do José Sechi e o CT que 

atende o Istor Luppi, para os quais o SAAE executa atualmente manutenção 

constante, devido a sua baixa declividade. 

 

- a jusante da ponte da Rio Branco 

 

Nos anos 1.980, a demolição do “Morro Vermelho” para o aterro da Várzea do 

Soares trouxe a expansão da cidade para Noroeste, com dois novos e 

grandes loteamentos: onde estava o morro, na margem direita, surgiu o 

“Penhão”, a Vila Penha do Rio do Peixe, depois o Figueiredo, ambos 

empreendidos pelo poder público municipal em padrão popular, entremeados 

por pequenas áreas industriais; onde a várzea foi aterrada, na margem 

esquerda, surgiu o Jardim Soares, de padrão médio, seguido pelos conjuntos 

populares “Nosso Teto” (Juscelino Kubitschek) e Assad Alcici. 

Foi possível estender – embora de uma maneira um tanto precária – o 

sistema de esgotos existente para essas duas áreas. Na margem direita, a 

rede de coletores dos novos bairros lança diretamente no “emissário”. Na 

margem esquerda, na várzea que foi aterrada, com cotas baixas e pouca 

declividade, foram necessárias uma elevatória “setorial”, a segunda mais 

importante do sistema, no Jardim Soares, e mais duas elevatórias de caráter 

“local”, nos Bairros Nosso Teto e Assad Alcici, e duas travessias do ribeirão, 

sobre pontes existentes, para encaminhar os esgotos coletados até o 

“emissário”, do outro lado do ribeirão. 

Mais para jusante, e mais recentemente, a rede de coletores implantada nos 

Conjuntos Residenciais Braz Cavenaghi e Hélio Nicolai também aflui ao 

“emissário”, do outro lado do ribeirão, por gravidade, por meio de travessias 

aéreas, sustentadas por estruturas metálicas treliçadas. 
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Bacia do Córrego Santa Fé 

 

Os esgotos coletados no Distrito Industrial Juvenal Leite vão ter à cabeceira 

de um CT que desce pela Avenida Davi Moro, coletando os esgotos do Bairro 

Santa Bárbara, parte da Nova Itapira, a totalidade das Chácaras Santa Fé e 

do Jardim Santa Marta. 

A EEE Santa Marta é a terceira elevatória setorial mais importante do 

sistema. Recalca para um ponto alto da Avenida Getúlio Vargas, a partir do 

qual o esgoto percorre um coletor na direção à cidade, depois pequeno trecho 

da Avenida Firmino Vieira Campos, descendo em seguida pela Rua Oswaldo 

Cruz e chegando por aí até a EEE Soares. 

Lamentavelmente não foi construído o CT previsto no projeto para ser 

implantado no talvegue existente na propriedade da Família Audi, até hoje 

não urbanizada, o  que deixou o coletor da Rua Oswaldo Cruz 

sobrecarregado. 

Mais para jusante, e mais recentemente, o Loteamento Mário Cega, que vai 

do espigão da Avenida Getúlio Vargas até a margem (direita) do Córrego 

Santa Fé, implantou uma rede de coletores que termina numa EEE que 

atende com exclusividade o loteamento, recalcando até a cabeceira de um 

coletor do Braz Cavenaghi, do outro lado da Avenida Getúlio Vargas. 

 

 

“Emissário” 
 

Com a demolição do “Morro Vermelho” e a implantação do “Penhão” e outros 

loteamentos vizinhos, nos anos 1.990, a cidade “cercou” a gleba das lagoas 

de tratamento, obrigando o SAAE a implantar um novo projeto para emissário 

e tratamento do sistema. 

O “emissário” ao longo da Avenida Fenício Marchini já havia se transformado 

num interceptor, recebendo o efluente de redes coletoras em quase todos os 

seus PV’s. 

A ETEP, contratada pelo SAAE, estudou e projetou um sistema de tratamento 

por lagoas aeradas seguidas de lagoas de decantação, localizando-o junto à 

foz do Ribeirão da Penha (margem direita) no Rio do Peixe (margem 

esquerda). 
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As lagoas de tratamento existentes “atrás do Morro Vermelho” foram 

desativadas, liberando uma gleba a seguir utilizada para a implantação de 

(mais) um empreendimento residencial popular, o conjunto Flávio Zachi. 

A ETEP projetou ainda a continuação do emissário DN 700 mm, da entrada 

nas velhas lagoas até uma elevatória final junto ao novo tratamento. Esse 

emissário foi projetado “para implantação em duas etapas”, com duas 

tubulações DN 600 mm, uma em cada etapa, provavelmente por uma questão 

de custo, o que não pode ser considerada uma boa opção técnica. Como só a 

primeira etapa foi implantada, até hoje, temos uma situação pouco usual, e de 

certa forma desagradável, em que o emissário resultante tem seu diâmetro 

reduzido para jusante, no meio do caminho. 

Com a implantação dos Conjuntos Residenciais Braz Cavenaghi e Hélio 

Nicolai, e o projeto de novos assentamentos no final da Avenida Getúlio 

Vargas, começa a se repetir, vinte anos depois, a mesma situação em que a 

cidade “cerca” o tratamento. 
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Elevatória Final e Tratamento 

 

A ETE existente compreende: 

- grade média; 

- elevatória final; 

- três desarenadores; 

- três leitos de secagem de areia; 

- duas lagoas aeradas; 

- quatro lagoas de decantação; 

- oito leitos de secagem de lodo; 

- instalação de desinfecção. 

A grade foi dimensionada para uma vazão superior a 385 l/s. Está situada 4 m 

abaixo do nível do terreno, o que dificulta o acesso do operador para limpeza 

(manual) e torna necessário o içamento do material gradeado. 

A elevatória foi equipada com duas moto-bombas submersas (uma de 

reserva) para vazões de 290 l/s a 325 l/s, contra uma altura manométrica 

variável de 10 a 12 mca, com potência unitária de 60 CV. 

Para a desarenação existem três caixas de areia, tipo canal de velocidade 

constante, com remoção hidráulica da areia, dimensionadas para uma 

capacidade máxima, em conjunto, de 388 l/s. 

As duas lagoas aeradas têm volumes de 33.600 m3 e 16.800 m3, com volume 

total da ordem de 50.000 m3. Com aeração adequada, as duas lagoas, em 

conjunto, poderiam tratar uma vazão de 194 l/s, produzindo um efluente com 

DBO inferior a 10 mgO2/l. 

As quatro lagoas de decantação têm volume unitário de 12.500 m3 e total de 

50.000 m3. As dificuldades para remoção do lodo levaram a uma situação 

onde as lagoas estão operando com grande quantidade de lodo. 

O sistema de lagoas aeradas seguidas de lagoas de decantação é 

inadequado para se garantir um efluente final com DBO inferior a 30 mgO2/l e 

N-amoniacal menor que 18 mgN/l.  

Os 08 leitos de secagem de lodo existentes foram inadequadamente 

projetados e implantados, e não apresentam condições para desaguamento 

do lodo a ser removido das lagoas de decantação. 

O sistema de desinfecção encontra-se fora de uso. 
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Diretrizes para a Expansão do Sistema 

 

Alcance do plano 

 

O alcance do Plano foi definido em 30 anos, correspondente à vida de uma 

geração, e usualmente adotado em estudos de viabilidade econômica de 

empreendimentos semelhantes. Estudou-se, assim, o período de 2.015 (atual) 

a 2.045 (futuro). 

 

Estudo demográfico 

 

Dados censitários 

 

O IBGE registra as seguintes populações censitárias para o Município de 

Itapira: 

 

Ano 
População 
Total (hab.) 

População 
Urbana (hab.) 

População 
Rural (hab.) 

1970 39.036 26.545 12.491 

1980 47.923 37.146 10.777 

1991 56.586 49.802 6.784 

2000 63.377 58.042 5.335 

2010 68.537 63.576 4.961 
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População Atual 

 

O IBGE, com base em Contagem Populacional, estima a população urbana 

de Itapira em 2.014 em 67.800 habitantes, número que servirá de base para 

as projeções do plano. 

 

Estudos Demográficos Existentes 

 

Existem nos arquivos do SAAE diversas projeções realizadas em diversos 

trabalhos, em diversas datas, por diversos autores. 

 

Em 1.971, a PROBECO Engenharia projetou a ampliação do sistema de 

esgotos de Itapira, para uma população de 50.000 habitantes, prevista para 

1.991. 

 

Em 1.990, a ETEP Estudos Técnicos e Projetos projetou a ampliação dos 

sistemas de água e de esgotos de Itapira para uma população de 106.694 

habitantes, prevista para 2.015. 

 

Em 2.000 a CTRI Consultoria e Projetos elaborou um Plano Diretor do 

Sistema de Abastecimento de Água para uma população de 108.813 

habitantes, prevista para 2.025. O estudo levou em consideração os Censos 

do IBGE, a evolução do número de ligações residenciais de água e de 

energia elétrica, os autos de conclusão de edificações residenciais e a 

evolução do número de habitantes por domicílio. 

 

Em 2.010 a Eqüi Saneamento Ambiental elaborou o “Plano Municipal de 

Saneamento Básico” previsto pela Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 

2007, estimando uma população de 78.545 habitantes em 2.030. 
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Em 2.014 a STS Engenharia elaborou outro projeto (parcial) de ampliação do 

sistema de afastamento de esgotos para populações variáveis de 79.831 

habitantes em 2035 até 95.779 habitantes em 2055. 

A tabela e o gráfico a seguir reúnem os censos e as projeções de estudos 

anteriores. 

Censos do IBGE e projeções de estudos anteriores 

Ano 

População (habitantes) 

Censos 
IBGE 

PROBEC
O (1971) 

ETEP 
(1990) 

CTRI 
(2000) 

EQÜI 
(2010) 

STS 
(2014) 

1970 26.545 - - - - - 

1975 - 31.000 - - - - 

1980 37.146 36.000 - - - - 

1985 - 42.000 - - - - 

1990 - 48.250 50.718 - - - 

1995 - - 59.146 - - - 

2000 58.042 - 68.806 62.246 - - 

2005 - - 79.835 72.323 - - 

2010 63.576 - 92.399 82.310 64.372 - 

2015 - - 106.694 91.998 67.991 66.538 

2020 - - - 100.973 71.814 69.638 

2025 - - - 108.813 75.104 72.882 

2030 - - - - 78.545 76.277 

2035 - - - - - 79.831 

2040 - - - - - 83.550 

2045 - - - - - 87.442 

2050 - - - - - 91.516 

2055 - - - - - 95.779 

 

Comentários 

Entre 1.970 e 1.991, os censos do IBGE confirmaram com precisão as 

previsões da Probeco. 

Entre 1.991 e 2.010, os Censos revelaram uma queda no ritmo de 

crescimento da cidade, e as previsões da ETEP (1.990) e da CTRI (2.000) 

revelaram-se muito acima da realidade. 

As previsões mais recentes, da Eqüi e da STS, incorporando os Censos mais 

recentes, parecem ser mais confiáveis, levando a estimativa da população do 

Plano para números entre 85 e 90 mil habitantes em 2.045. 
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Censos do IBGE e projeções de estudos anteriores 

 

 

 

 

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

75000

80000

85000

90000

95000

100000

105000

110000

115000

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

20
60

P
o

p
u

la
çã

o
 (h

ab
it

an
te

s)
 

Ano 

IBGE PROBECO (1971) ETEP (1990) CTRI (2000) EQÜI (2010) STS (2014)



37 

 

Estudos Demográficos realizados pela Graví 

 

As projeções da GRAVÍ para este Plano foram feitas pela com base nos três 

últimos Censos (1.991, 2.000 e 2.010) e resultaram nos números do quadro 

abaixo. 

Projeções da Graví 

Ano 
Método 

Aritmético 
Método 

Geométrico 

Taxa de 
Crescimento 
Decrescente 

Curva 
Logística 

2015 66.343 66.538 65.378 65.138 

2016 66.896 67.147 65.683 65.480 

2017 67.450 67.761 65.972 65.803 

2018 68.003 68.381 66.245 66.110 

2019 68.557 69.006 66.504 66.400 

2020 69.110 69.638 66.749 66.674 

2021 69.663 70.275 66.981 66.933 

2022 70.217 70.918 67.201 67.178 

2023 70.770 71.566 67.409 67.410 

2024 71.324 72.221 67.605 67.628 

2025 71.877 72.882 67.792 67.834 

2026 72.430 73.549 67.968 68.029 

2027 72.984 74.221 68.135 68.212 

2028 73.537 74.900 68.293 68.385 

2029 74.091 75.586 68.443 68.548 

2030 74.644 76.277 68.584 68.702 

2031 75.197 76.975 68.719 68.846 

2032 75.751 77.679 68.846 68.982 

2033 76.304 78.390 68.966 69.110 

2034 76.858 79.107 69.080 69.231 

2035 77.411 79.831 69.187 69.345 

2036 77.964 80.561 69.289 69.451 

2037 78.518 81.298 69.386 69.552 

2038 79.071 82.042 69.477 69.646 

2039 79.625 82.792 69.564 69.735 

2040 80.178 83.550 69.646 69.819 

2041 80.731 84.314 69.723 69.897 

2042 81.285 85.086 69.797 69.971 

2043 81.838 85.864 69.866 70.040 

2044 82.392 86.649 69.932 70.105 

2045 82.945 87.442 69.995 70.166 
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A análise matemática dos resultados revelou o método geométrico como o 

mais adequado, o que pode ser visualizado no Gráfico abaixo. 

 

Projeções da Graví 
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Comentários 

 

O melhor método matemático leva a resultados coincidentes com os dos 

melhores estudos anteriores. 

Decidiu-se então adotar a população de 87.442 (oitenta e sete mil 

quatrocentos e quarenta e dois) habitantes para o planejamento das unidades 

de afastamento, tratamento e disposição final dos esgotos, com os valores 

anuais constantes do Quadro a seguir. 

 

Projeções da Graví 

Evolução da população prevista para o Plano 

 

Ano 
População 

prevista 
(hab) 

Ano 
População 

prevista 
(hab) 

Ano 
População 

prevista 
(hab) 

2015 66.538 2025 72.882 2035 79.831 

2016 67.147 2026 73.549 2036 80.561 

2017 67.761 2027 74.221 2037 81.298 

2018 68.381 2028 74.900 2038 82.042 

2019 69.006 2029 75.586 2039 82.792 

2020 69.638 2030 76.277 2040 83.550 

2021 70.275 2031 76.975 2041 84.314 

2022 70.918 2032 77.679 2042 85.086 

2023 71.566 2033 78.390 2043 85.864 

2024 72.221 2034 79.107 2044 86.649 

2025 72.882 2035 79.831 2045 87.442 
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Área a esgotar 

 

 

O Plano Diretor de Itapira – Revisão 2.014, em relação a áreas urbanizáveis, 

apresenta os seguintes números: 

- área atual efetivamente urbanizada: ................................  2.196 

hectares; 

- áreas de expansão: ..........................................................  3.836 

hectares; 

- áreas de expansão não esgotáveis pelo sistema público:  1.640 

hectares; 

- áreas de expansão a esgotar pelo sistema público: .........  2.318 

hectares; 

Dividindo-se a população estimada atual, de 66.538 habitantes, pela área 

atual efetivamente urbanizada, de 2.196 ha, tem-se uma densidade atual da 

ordem de 30 habitantes/hectare. 

A suposição do Plano, tão simples quanto realista, é que na expansão da 

cidade a densidade demográfica urbana média se mantenha constante; nem 

aumenta por verticalização nem diminui por espraiamento, lotes maiores ou 

lotes vagos em novos loteamentos. O centro e os corredores se adensam, a 

periferia e os bairros novos se rarefazem, mas a densidade média se mantem 

mais ou menos constante. 

O valor da densidade urbana em cidades com características semelhantes às 

de Itapira oscila sempre em torno de 40 habitantes por hectare. 

O Plano Diretor de Itapira também reconhece a impossibilidade de se prever 

exatamente onde se darão as novas ações de urbanização, apenas delimita 

uma área de expansão urbana onde a urbanização pode ocorrer. 

Como a urbanização pode ocorrer em qualquer gleba situada nas áreas de 

expansão, este Plano pré-dimensiona as unidades de coleta e reunião dos 
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esgotos, como elevatórias, coletores tronco e alguns interceptores para a 

população calculada como densidade demográfica constante (“de saturação”) 

multiplicada pela área de cada bacia de coleta. 

Assim, temos duas populações de projeto para o Plano: 

- para emissário, elevatória final, tratamento e disposição, a população 

anteriormente estimada em 87.442 habitantes; 

- para rede coletora, coletores-tronco, interceptores e elevatórias 

intermediárias, o pré dimensionamento das unidades seria feito para a 

população calculada para cada bacia, com uma densidade demográfica de 

30 hab/ha, totalizando: 

2.196 ha + 2.318 ha = 4.514 ha x 30 hab/ha = 135.420 hab 

Contudo, numa análise mais detalhada das áreas de expansão previstas no 

Plano Diretor da Prefeitura, constata-se que cerca de vinte por cento das 

“áreas de expansão” apresenta topografia muito acidentada e dificuldades de 

acesso. 

Com base nesse critério, delimitou-se a área total esgotável, dividida em duas 

bacias principais (Ribeirão da Penha e Córrego Santa Fé), e subdivididas em 

21 sub-bacias, como mostrado no desenho RF , 

As 21 sub-bacias delimitadas ocupam uma área total de 3.543 hectares, com 

uma diferença, para menos, de 971 hectares, ou cerca de 20%, em relação 

ao valor anteriormente considerado. 
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Capacidade dos coletores 

 

Os coletores tronco, interceptores e emissários do sistema de esgotos de 

Itapira apresentarão sempre declividades muito baixas, acompanhando 

talvegues existentes, e eventualmente se aprofundando e exigindo a 

implantação de elevatórias. 

A tabela a seguir foi preparada com base na Fórmula de Ganguillet Kuter, 

com o coeficiente de Manning igual a 0,013, procurando, de forma muito 

simplificada, estabelecer limites de vazão em função do diâmetro em 

condições críticas de escoamento, ou seja, com velocidades muito baixas, em 

torno de 0,60 m/s, 

Foi utilizada na avaliação dos coletores existentes e no pré dimensionamento 

de novos coletores. 

 

Capacidade máxima de coletores de esgotos 

diâmetr
o mm 

classe de 
coletor 

y/d 
secção 

molhada 
declividade 

velocidad
e m/seg 

vazão 
litros/seg 

200 coletor 1/2 50 cm / 100 m 0,67 10 

300 
coletor tronco 

2/3 20 cm / 100 m 0,65 32 

400 2/3 15 cm / 100 m 0,69 62 

500 

interceptor ou 
emissário 

3/4 10 cm / 100 m 0,65 108 

600 3/4 7,5 cm / 100 m 0,67 152 

800 3/4 5 cm / 100 m 0,67 273 
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Concepção geral 

 

 

A expansão do sistema de esgotos da cidade será feita junto com a 

implantação de novos loteamentos e outros projetos de urbanização, 

predominantemente depois do Bairro dos Prados, a Sudeste, e na Bacia do 

Córrego Santa Fé, a Oeste da cidade. 

Na direção Sudeste, expansão do Bairro dos Prados, após a transposição das 

Rodovias SP-147 e SP-352, foram formuladas três alternativas para a 

expansão do sistema de esgotos. As duas primeiras dependem apenas de 

coletores e elevatórias, encaminhando os efluentes para o interceptor da Av. 

dos Italianos. 

A terceira alternativa prevê o tratamento dos efluentes das bacias acima dos 

Prados, em uma ETE compacta a ser implantada junto à rodovia SP-147, com 

lançamento do efluente tratado diretamente ao Ribeirão da Penha, nesse 

local. 

Esta alternativa só se viabiliza, tecnicamente, após a remoção da 

captação do sistema público de abastecimento de água da secção atual, 

a jusante, próxima da ponte do Cubatão. 

O interceptor da Av. dos Italianos não precisará sofrer qualquer intervenção, 

acima da ponte da Av. Rio Branco. Desta ponte até a ponte do Penhão já se 

encontra em implantação o projeto de um interceptor à margem esquerda do 

Ribeirão, em cota suficientemente baixa para permitir a desativação da 

Elevatória do Soares. 

Uma nova elevatória, no final desse coletor, levará os efluentes para a outra 

margem (direita) do Ribeirão da Penha por uma linha de recalque de pequena 

extensão, sobre a Ponte do Penhão, descarregando no ”emissário” existente, 

que deverá ser duplicado, desse ponto até a elevatória final do sistema, 

situada na ETE. 

A Bacia do Córrego Santa Fé conta com um interceptor em sua margem 

direita, desde o Distrito Industrial Juvenal Leite, até a Elevatória do Jardim 

Santa Marta. Deverá ser implantado um novo interceptor, em paralelo com o 

existente, na margem esquerda do córrego, para reforço do existente e para 

permitir a desativação da elevatória do Santa Marta, seguindo por gravidade 

até as proximidades da Estrada dos Pires. Nesse local será implantada uma 

nova elevatória, recalcando o efluente coletado em toda a bacia até um ponto 
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próximo ao final da Av. Getúlio Vargas, de onde o esgoto poderá fluir, por 

gravidade, até a estação elevatória final do sistema, na ETE, após travessia 

do Ribeirão da Penha. 

Para a região do Distrito Industrial Juvenal Leite foram aventadas duas 

alternativas. Na primeira, utiliza-se uma elevatória para reverter o esgoto do 

ponto mais baixo da área de expansão até a travessia da SP-147. Na 

segunda propõe-se a implantação de uma ETE compacta no mesmo ponto 

baixo, lançando-se o efluente tratado no curso d’água mais próximo, afluente 

do Rio Mogi Mirim. 

Este Plano optou pela primeira alternativa, mas a decisão entre as duas 

alternativas deverá ser tomada, oportunamente, numa avaliação das 

possibilidades e do grau de tratamento necessário para o lançamento do 

efluente da ETE proposta. No curso d’água assinalado. 

Para o tratamento final dos efluentes, na ETE, foram assinaladas quatro 

alternativas, sendo uma no local atual, mantida a disposição final no Ribeirão 

da Penha e as outras três localizadas na vertente do Rio do Peixe, com 

disposição final neste curso d’água. 

Assim temos: 

- Alternativa 1 – ETE localizada na área da ETE atual, com tratamento por 

lodo ativado por aeração prolongada, aproveitando a lagoa aerada maior 

como tanque de aeração e possibilidade de remoção físico-química de 

fósforo. 

- Alternativa 2 – ETE localizada na vertente do Rio do Peixe, com tratamento 

por Reator UASB seguido de lodo ativado sem nitrificação, com previsão de 

tratamento físico-químico complementar para remoção de fósforo. 

- Alternativa 3 - ETE localizada na vertente do Rio do Peixe, com tratamento 

por Reator UASB seguido de filtros biológicos aerados submersos (FBAS) 

sem nitrificação, com previsão de tratamento físico-químico complementar 

para remoção de fósforo. 

- Alternativa 4 -  ETE localizada na vertente do Rio do Peixe, com tratamento 

por lodo ativado por aeração prolongada, com possibilidade de remoção 

química de fósforo. 

A opção deste Plano é pela primeira alternativa, com as reformas e 

acréscimos que se fazem necessários na ETE existente. 
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Vazões de Projeto 

As vazões de projeto de um sistema de esgotos dependem dos seguintes 

fatores: 

- quantidade de água potável distribuída na cidade pelo sistema público de 

abastecimento de água (e por sistemas particulares que lançam, em geral, 

despejos líquidos industriais na rede pública de coleta); 

- relação esgoto/água, ou seja, a fração da água distribuída que se transforma 

em esgoto; 

- águas do lençol freático que se infiltram nos coletores; 

- águas pluviais superficiais indevidamente lançadas à rede de coletores de 

esgoto. 

O SAAE dispõe de registros, na captação de água bruta e no lançamento de 

esgoto tratado – as duas pontas do sistema – que permitiram levantar, num 

período de 12 meses, de setembro de 2.013 a agosto de 2.014, as médias 

anuais dos volumes de água bruta captados no Ribeirão da Penha e os de 

esgoto tratado devolvidos ao mesmo curso d’água. 

Os números são apresentados no quadro a seguir. 

Volumes de água e esgotos tratados e relação esgoto/água 

ANO MÊS 
Dias 
no 

Mês 

Volumes tratados  
Relação 

esgoto/água Água Esgotos 

 m³/mês  m³/dia  m³/mês  m³/dia 

2013 setembro 30 606.798 20.227 450.357 15.012 0,74 

2013 outubro 31 610.326 19.688 451.842 14.576 0,74 

2013 novembro 30 598.563 19.952 458.461 15.282 0,77 

2013 dezembro 31 630.029 20.324 452.898 14.610 0,72 

2014 janeiro 31 642.976 20.741 454.724 14.669 0,71 

2014 fevereiro 28 574.293 20.510 428.982 15.321 0,75 

2014 março 31 596.650 19.247 454.260 14.654 0,76 

2014 abril 30 572.778 19.093 464.055 15.469 0,81 

2014 maio 31 591.291 19.074 462.965 14.934 0,78 

2014 junho 30 577.628 19.254 431.104 14.370 0,75 

2014 julho 31 593.577 19.148 430.796 13.897 0,73 

2014 agosto 31 604.503 19.500 372.455 12.015 0,62 

Médias anuais   599.951 19.730 442.741 14.567 0,74 
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Para uma população atual de 66.538 habitantes, resultam os números 

seguintes. 

Consumo de água per capita, em média anual = 

= 19.730 m3/dia / 66.538 hab = 296 l/hab/dia 

Produção de esgoto per capita, em média anual = 

= 0,74 x 296 l/hab/dia = 220 l/hab/dia. 

É preciso notar que, como as vazões de esgoto (tratado) foram obtidas a 

partir das medições na saída da ETE, elas incorporam, na média, as águas 

pluviais introduzidas no sistema e as águas do freático infiltradas nos 

coletores, não sendo possível fazer qualquer estimativa dos valores de pico. 

Tendo em vista o elevado valor atual do consumo de água “per capita” na 

cidade, assumiu-se neste Plano que esse consumo deverá diminuir gradual e 

linearmente ao longo do prazo de planejamento, devendo atingir o tradicional 

valor de 200 l/hab/dia no fim do plano, em 2.045. 

Para o final do plano, foram adotados também os valores tradicionais de 0,8 

para a relação esgoto/água, 1,2 para fator do dia de maior consumo e 1,5 

para fator da hora de maior consumo. 

 

Resultam, assim, as seguintes vazões para o tratamento e a disposição final, 

no fim do plano: 

 87.442 hab x 200 l/hab/dia x 0,8 = 162 l/s (média anual) ou 

 162 l/s x 1,2 = 194 l/s (dia de maior consumo) ou 

 194 l/s x 1,5 = 291 l/s (dia e hora de maior consumo). 

 

As vazões, calculadas ano a ano, são apresentadas no quadro a seguir. 

Os valores da tabela serão utilizados no estudo do tratamento e disposição 

final dos sgotos de Itapira. 
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SAAE Itapira - Plano Diretor de Esgotos 
Vazões estimadas de esgotos no tratamento e disposição final 

    Consumo Relação Vazões de esgoto 

Ano População per capita água/ média anual dia > consumo máxima 

  hab l/hab/dia esgoto m3/dia l/s m3/dia l/s l/s 

2.015 66.538 296 0,74 14.567 169 18.937 219 263 

2.016 67.147 293 0,74 14.549 168 18.914 219 263 

2.017 67.761 290 0,74 14.521 168 18.878 218 262 

2.018 68.381 286 0,74 14.492 168 18.840 218 262 

2.019 69.006 283 0,74 14.461 167 18.800 218 265 

2.020 69.638 280 0,75 14.624 169 19.011 220 271 

2.021 70.275 277 0,75 14.589 169 18.966 220 272 

2.022 70.918 274 0,75 14.552 168 18.918 219 274 

2.023 71.566 270 0,75 14.514 168 18.868 218 273 

2.024 72.221 267 0,75 14.473 168 18.815 218 274 

2.025 72.882 264 0,76 14.623 169 19.010 220 279 

2.026 73.549 261 0,76 14.578 169 18.951 219 281 

2.027 74.221 258 0,76 14.531 168 18.890 219 282 

2.028 74.900 254 0,76 14.481 168 18.826 218 283 

2.029 75.586 251 0,76 14.430 167 18.759 217 282 

2.030 76.277 248 0,77 14.566 169 18.936 219 285 

2.031 76.975 245 0,77 14.509 168 17.411 202 282 

2.032 77.679 242 0,77 14.451 167 17.341 201 281 

2.033 78.390 238 0,77 14.390 167 17.268 200 280 

2.034 79.107 235 0,77 14.327 166 17.192 199 279 

2.035 79.831 232 0,78 14.446 167 17.335 201 281 

2.036 80.561 229 0,78 14.377 166 17.253 200 280 

2.037 81.298 226 0,78 14.306 166 17.167 199 278 

2.038 82.042 222 0,78 14.232 165 17.078 198 277 

2.039 82.792 219 0,78 14.155 164 16.987 197 295 

2.040 83.550 216 0,79 14.257 165 17.108 198 297 

2.041 84.314 213 0,79 14.174 164 17.009 197 295 

2.042 85.086 210 0,79 14.089 163 16.907 196 294 

2.043 85.864 206 0,79 14.001 162 16.801 194 292 

2.044 86.649 203 0,79 13.910 161 16.692 193 290 

2.045 87.442 200 0,80 13.991 162 16.789 194 291 
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Para o pré-dimensionamento das unidades do sistema de coleta, no fim do 

plano, foram adotados os seguintes valores: 

 135.420 habitantes / 3.543 hectares = 38 hab ha; 

 vazão específica para coleta: 

  200 l/hab/dia x 0,75 x 1,2 x 1,5 x 38 hab/ha / 86.400 seg/dia =  

  = 0,12 l/seg/ha 

O desenho 5.01 anexo, “Área de Planejamento”, na Escala d2e 1:20.000, 

extraído do Plano Diretor de Itapira, apresenta as áreas urbanas e de 

expansão urbana da cidade, esgotáveis e não esgotáveis. 

O desenho 5.02 anexo, “Sistema de Coleta: Concepção e Vazões de 

Projeto”, na escala de 1:20.000, apresenta os limites das bacias de coleta, o 

ponto de reunião dos esgotos coletados em cada bacia, as áreas de cada 

sub-bacoao traçado dos principais coletores, a localização das elevatórias e 

as vazões que afluem ao sistema e fluem pelos coletores assinalados. 

O quadro a seguir apresenta as vazões de pico que poderão ser atingidas em 

cada bacia de coleta, no caso de sua saturação, ou seja com a densidade de 

38 hab/ha. 

 

SAAE Itapira Plano Diretor de Esgotos 

Vazões de coleta de esgotos, por sub-bacia 

Sub-bacias Área 

ha 

Vazão 

l/seg 

Sub-bacias Área 

ha 

Vazão 

l/seg 

1 Istor Luppi 325 39 12 Juvenal Leite 38 5 

2 Bairro dos Prados 116 14 13 Sta. Bárbara 139 17 

3 Alto dos Prados 237 28 14 Santa Marta 331 40 

4 Centro 129 15 15 Mário Cega 168 20 

5 Santa Cruz 57 7 16 Bairro dos Pires 208 25 

6 Soares 153 18 17 Exp,Distr.Indust. 208 25 

7 Nosso Teto 91 11 18 Sul 3 81 10 

8 Braz Cavenaghi 88 11 19 Sul 2 144 17 

9 Cubatão 272 33 20 Sul 1 182 22 

10 Vila Ilze 183 22 21 Norte 259 31 

11 Penhão 134 16 Totais 3.543 426 

 

  





50 

 

Implantação e Custos 

 

 

O sistema de esgotos de Itapira vem funcionando de maneira razoavelmente 

satisfatória, não existindo “gargalos” ou intervenções urgentes a se propor. 

O consumo excessivo de água, que resulta na produção excessiva de 

esgotos deve ser encarado de frente pelo SAAE, uma vez que um “per capita” 

de quase 300 litros por habitante por dia é absolutamente inadmissível para 

uma cidade como Itapira e interfere em todo o planejamento do sistema 

Acredita-se que este consumo elevado tem relação com valores da tarifa e 

com volume mínimo de faturamento. Mais do que com pressões elevadas na 

rede. 

A alteração dos valores referentes a esses dois parâmetros normalmente não 

é viável, por razões puramente políticas, ao longo de uma administração. Em 

geral, só no início de um novo governo. 

A redução dos “per capita” de água, de 300 para 200 l/hab/dia e de esgoto, de 

220 para 150 l/hab/dia, permitirá prolongar o funcionamento satisfatório dos 

sistemas e adiar significativamente novos investimentos. 

Na elaboração deste Plano, foi feita esta suposição, de que o “per capita” se 

reduzisse de 300 para 200, ao longo dos 30 anos de alcance do Plano. 

O recebimento de águas pluviais nos coletores de esgotos, que ocorre via de 

regra no interior dos prédios atendidos pelo sistema de esgoto, por 

deficiências nas instalações prediais, provoca picos de vazão absolutamente 

indesejáveis e transbordamentos nos coletores de maior porte a jusante. 

Infelizmente não há nada a ser feito de imediato; o que está mal feito está mal 

feito; não será fácil detectar os problemas, muito menos corrigir. O que pode – 

e deve – ser feito é uma fiscalização efetiva das instalações prediais, no 

momento correto, tubulação pronta e vala aberta, verificando-se a inexistência 

de interligações espúrias entre esgoto e pluvial, tudo antes do “habite-se”. 

Agora, os problemas da expansão do sistema de esgoto estão relacionados 

com a expansão da cidade, ou seja, com a implantação de novos projetos de 

urbanização e novos loteamentos. 

A expansão da cidade para leste, além do Bairro dos Prados implica na 

alteração de alguns coletores e elevatórias, como visto nos desenhos RF 07, 

08 e 09. 
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A expansão do Distrito Industrial Juvenal Leite implica uma decisão prévia 

quanto a tratar o esgoto da nova bacia isoladamente ou recalcá-lo para a 

Bacia do Córrego Santa Fé, como é visto nos desenhos RF 11 e 12. 

Esta solução, que parece ser a mais adequada, exigirá a implantação de um 

coletor na margem esquerda do córrego, até a Elevatória da Santa Marta, 

permitindo a urbanização de extensa área ao longo do coletor. 

A Elevatória do Santa Marta deverá ser oportunamente desativada, uma vez 

que os coletores que recebem o seu efluente, no Bairro da Boa Esperança, 

são de capacidade insuficiente para as vazões atuais, quanto mais para as 

vazões futuras. 

Um novo coletor deverá ser implantado na margem esquerda do Córrego 

Santa Fé, da elevatória do Santa Marta até o “Ézio Levati”. Aí deverá ser 

construída uma nova elevatória, recalcando os esgotos coletados em toda a 

bacia do Santa Fé por tubulações de porte, até o espigão da Av. Getúlio 

Vargas e daí em diante por gravidade, incluída uma travessia do Ribeirão da 

Penha, até o poço de sucção da elevatória final da ETE, como é mostrado no 

Desenho RF 13. 

A duplicação do emissário ao longo do Ribeirão da Penha, no primeiro trecho 

pela margem esquerda, no segundo trecho pela margem direita, também 

deverá ser feita oportunamente, como consta no Desenho RF 10. 

Finalmente, a ETE deverá ser modernizada, com a transformação do 

processo para o de lodos ativados, construindo-se decantadores secundários, 

adensadores de lodos e recalque de lodo para recirculação, como mostrado 

no Desenho RF 16. 

No desenho RF 17, PLANO DE OBRAS, estão reunidas todas as 

intervenções propostas. Se nenhuma delas é urgente, todas são 

indispensáveis. 

A seguir apresenta-se uma estimativa preliminar de custos, para as 

intervenções propostas. 
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SAAE Itapira 

 

Plano Diretor de Esgoto 

 

Diretrizes para a Expansão do Sistema de Esgotos de Itapira 

 

Primeira Estimativa de Custo 

 

Bairro dos Prados (alternativa 1)   R$   3.400.000,00 

Expansão do Juvenal Leite (alternativa 1) R$   1.900.000,00 

Coletores de reforço nas bacias centrais R$   5.500.000,00 

Coletores da Bacia do Córrego Santa Fé R$   4.300.000,00 

Tratamento – modernização   R$ 17,400.000,00 

 

Total estimado período 2.015 a 2.045  R$  32.500.000,00 

 

Data Outubro de 2.015 

Câmbio 1 USD$ = R$4,00 (excepcional) 

Câmbio 1 USD$ = R$3,00 (“normal”) 

Estimativa USD$ 10.000.000,00 

 

 

 

 

 

Graví Projetos Urbanos   Eng José Flávio Corrêa Vieira   CREA SP 21.366 
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Anexo 

 

 

 

Estação de Tratamento de Esgoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a colaboração do 

 

 

Engenheiro Pedro Além Sobrinho 
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ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO – ETE ITAPIRA 

1. CARACTERÍSTICAS DO ESGOTO AFLUENTE À ETE 

PARÂMETROS ANO 2.015 ANO 2.025 ANO 2.035 ANO 2.045 

População atendida (hab) 66.538 72.882 79.831 87.442 

Qsanitária média (l/s) * 169,85 169,85 167,85 162,85 

Qsanitária  média (m3/dia) 14.675 14.675 14.502 14.070 

Qsanit,dia > contr. (l/s)  219,85 220,85 201,85 194,85 

Qmáx.sanit (l/s)    263,85 286,85 281,85 291,85 

Carga DBO Doméstica(kg/dia) 3.593 3.936 4.311 4.722 

Carga DBO Industrial (kg/dia) 991 991 991 991 

Carga DBO Total (kg/dia) 4.584 4.927 5.302 5.713 

Concentração DBO (mgO2/l) 312 336 366 406 

Carga DQO (kg/dia) 9.168 9.853 10.604 11.426 

Concentração DQO (mgO2/l) 625 671 731 812 

Carga N-NKT (kgN/dia) 766 823 885 954 

Concentração N-NKT (mgN/l) 52 56 61 68 

Carga de Fósforo  (kgP/dia) 115 123 133 143 

Concentração de P (mgP/l) 7,8 8,4 9,1 10,2 

N.M.P (colif. fecais/100ml) 4,5 x107 5,0x107 5,5x107 6,2x107 

DBO = 54 g/hab.dia ; DQO = 2xDBO; N-NKT = 0,167xDBO; P=0,025XDBO 

* Inclui vazão industrial de 0,85 L/s regularizada do matadouro 
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2. O CORPO RECEPTOR E NECESSIDADE DE TRATAMENTO DO 

ESGOTO DE ITAPIRA 

O corpo receptor do efluente da ETE Itapira é o Ribeirão da Penha, a cerca 

de 500m de sua confluência com o Rio do Peixe. O Ribeirão da Penha tem 

área de drenagem de cerca de 258 km2 e vazão mínima estimada em Q7,10 = 

757 L/s. O Rio do Peixe, a apenas cerca de 500m a jusante do ponto de 

lançamento dos esgotos da ETE Itapira, ao receber o Ribeirão da Penha tem 

área de drenagem de ~1.200 km2 e vazão mínima estimada em Q7,10 = 2.745 

L/s. Tanto o Ribeirão da Penha como o rio do Peixe estão enquadrados na 

classe 2, cujos parâmetros de qualidade são apresentados na Resolução 

CONAMA 357 de março de 2.005. 

Para rios classe 2, destacam-se os seguintes parâmetros de qualidade de 

água: 

OD ≥ 5,0 mgO2/l;  

DBO ≤ 5,0 mgO2/l;  

P total ≤ 0,10 mgP/l (ambiente lótico e tributários de ambientes 

intermediários);  

N-amoniacal ≤ 3,7 mgN/l (pH ≤ 7,5);   

N-nitrato ≤ 10 mgN/l; e 

NMP de coliformes fecais ≤ 1.000 CF/100ml 

Destaque-se ainda que o efluente da ETE, em vista dos padrões de efluente, 

deverá apresentar DBO ≤ 60 mgO2/L. 

A seguir algumas considerações sobre a continuidade do lançamento o 

efluente da ETE no ponto atual: 

- Amostras do corpo receptor a montante do lançamento, já em abril/maio de 

2.005 apresentaram valores médios de DBO de 9,5 mgO2/L. Todavia, se 

considerada a retirada de lançamentos no Ribeirão da Penha e admitindo-se 

uma DBO = 2 mgO2/L, o efluente da ETE Itapira deveria apresentar DBO < 19 

mgO2/L, o que indica necessidade de substituição do sistema de tratamento 
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atual por lagoas aeradas seguidas de lagoas de decantação por outro sistema 

bem mais eficiente. Todavia, pela legislação, a DBO pode ultrapassar no 

corpo receptor o valor de 5 mgO2/L, desde que o OD não fique abaixo de 5 

mgO2/L.  

- Em relação ao N-amoniacal, as amostras de 2.005 mostraram uma 

concentração a montante do ponto de lançamento de 1,5 mgN/L. Admitindo-

se uma concentração de N-amoniacal de 0,5 mgN/L, após retirada de 

lançamentos de montante, o limite para N-amoniacal no efluente da ETE seria 

de 18 mgN/L, o que indica necessidade de nitrificação na ETE Itapira. Em 

relação ao nitrato, cujo limite no rio é de 10 mgN/L, seria aceitável uma 

concentração no efluente da ETE de até 56 mgN/L, o que indica que N-nitrato 

não será parâmetro limitante para o efluente da ETE Itapira.   

- Em relação ao fósforo se tem maior preocupação, já que os limites do corpo 

receptor são baixos e, dependendo do tratamento escolhido, se não 

específico para remoção de P, resultará em concentração de P no corpo 

receptor na faixa de 1,5 mgP/l (para sistema de aeração prolongada) a 1,8 

mgP/l (para sistemas de reatores UASBs seguidos de lodo ativado), que 

ultrapassam bastante os valores legais. Ainda, existe um reservatório no Rio 

Mogi Guaçu, a jusante do recebimento do Rio do Peixe. Uma previsão de 

tratamento para remoção de fósforo, mesmo que para eventual implantação 

futura deverá ser feita. 

- Em relação ao NMP de coliformes termotolerantes, seria necessária a 

desinfecção do efluente da ETE. 

Para o lançamento no Rio do Peixe, a jusante do recebimento do Ribeirão da 

Penha, as condições de lançamento são bem mais favoráveis, conforme 

comentários a seguir: 

- Em relação à DBO, se atendido o limite de lançamento de 60 mgO2/L, o 

incremento na concentração de DBO do corpo receptor seria de 3,35 mgO2/L, 

o que indica que o sistema de lagoas aeradas seguidas de lagoas de 

decantação poderia ser aceito, se considerada apenas a DBO. 
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- Em relação ao N-amoniacal, admitindo-se uma concentração de 0,5 mgN/L, 

o limite para N-amoniacal no efluente da ETE seria de 66 mgN/L, o que indica 

não ser necessária a nitrificação na ETE Itapira. Em relação ao nitrato, cujo 

limite no rio é de 10 mgN/L, seria aceitável uma concentração no efluente da 

ETE de até 170 mgN/L, o que indica que N-nitrato não será parâmetro 

limitante para o efluente da ETE Itapira. 

- Em relação ao fósforo se tem maior preocupação, já que existe um 

reservatório no Rio Mogi Guaçu, a jusante do recebimento do Rio do Peixe, 

uma previsão de tratamento para remoção de fósforo, mesmo que para 

eventual implantação futura deverá ser feita. A alternativa hoje considerada 

como a melhor alternativa técnica e economicamente suportável para as 

condições de nossas cidades, para remoção de fósforo é o uso de sais de 

metal trivalente (alumínio e ferro), associados à decantação. Com esse 

tratamento físico-químico, é usual se conseguir concentração de fósforo no 

efluente final de 0,5 a 1,0 mgP/l, com valor médio esperado de ~0,7 mgP/L. 

Neste caso, o incremento de P no corpo receptor, seria esperado em épocas 

de vazão mínima de ~0,04 mgP/L, que é considerado bem adequado para as 

condições do corpo receptor. 

Assim, o tratamento dos esgotos de Itapira deverá ser de modo a: 

A) Para lançamento no Ribeirão da Penha – produzir um efluente com 

DBO ≤ 20  mgO2/L (podendo chegar a 30 mgO2/L) , N-amoniacal < 18 

mgN/l e NMP de coliformes fecais ≤ 1.000 CF/100ml. Para uma 

segunda etapa, a introdução de um tratamento físico-químico, 

específico para a remoção de fósforo, já deverá estar previsto no 

projeto da ETE. 

B) Para lançamento no Rio do Peixe - produzir um efluente com DBO < 60  

mgO2/L, N-amoniacal < 60 mgN/l e NMP de coliformes fecais ≤ 1.000 

CF/100ml. Para uma segunda etapa, a introdução de um tratamento 

físico-químico, específico para a remoção de fósforo, já deverá estar 

previsto no projeto da ETE.  
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3. A ETE ITAPIRA EXISTENTE – PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS 

3.1 – TRATAMENTO PRELIMINAR 

O tratamento preliminar é composto de uma grade média, de barras, de 

limpeza manual e de desarenadores do tipo canal de velocidade constante, 

de limpeza manual. Entre a grade e os desarenadores existe uma elevatória. 

- GRADE – A grade existente é uma grade de barras (barras de ¼” x ½”), 

de limpeza manual, com abertura de 2,5 cm, portanto, caracterizada como 

uma grade média. A largura do canal da grade é de 1,10m e foi 

dimensionada para uma vazão máxima de 385,74 l/s. Esta grade está 

implantada cerca de 4 metros abaixo do nível do terreno, obrigando o 

operador descer por uma escada de marinheiro por ~4m para fazer a 

limpeza da grade, sendo o material gradeado removido içado para a 

superfície do terreno. Esta é uma situação considerada como inadequada, 

sendo recomendável a troca do sistema de gradeamento existente. 

- ELEVATÓRIA DE ESGOTO – A elevatória de esgoto foi dimensionada 

para atender, em primeira etapa, uma vazão máxima de 264 l/s e desnível 

geométrico de 7,3m a 9,4m. As bombas escolhidas, do tipo moto-bomba 

submersa, em número de 02 (01 é de reserva) deveriam trabalhar na faixa 

de 325 l/s com altura manométrica de 10,0 mca e 290 l/s para altura 

manométrica de 11,7mca, com potencia absorvida de 60 hp. Foi instalado 

um conjunto moto-bomba auto-escorvante da marca IMBILL, modelo E10 

- DESARENAÇÃO – Para desarenação foram implantadas 03 unidades de 

caixa de areia tipo canal de velocidade constante, com remoção hidráulica 

da areia retida, que para boa limpeza requer adição de mais líquido, 

fazendo necessário uma remoção de água da areia retida, para o que 

foram implantados leitos de secagem. Que pode ser uma fonte de geração 

de maus odores e de atração de vetores, uma vez que sempre se tem 

uma parcela de matéria orgânica removida juntamente com a areia. Para 

controlar tais problemas, é necessário se aplicar cal, ou soda ou 

hipoclorito de sódio sobre o material enviado aos leitos de secagem de 
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areia. Os desarenadores têm 13,0m de comprimento e 1,2m de largura, 

com área superficial de 15,6 m2 por unidade. Cada canal desarenador foi 

dimensionado para uma vazão máxima de 194 l/s, levando a uma taxa de 

escoamento superficial de 1.074 m3/m2.dia, que seria um valor aceitável. 

Todavia, o controle de escoamento nos canais desarenadores não se 

apresenta bem definido no projeto, sendo aparentemente controlado pelos 

vertedores triangulares locados em uma caixa divisora de vazões para as 

lagoas aeradas, a jusante dos canais desarenadores. Hidraulicamente, 

este controle levaria a uma velocidade de escoamento no canal 

desarenador de ~0,3 m/s, que é um valor adequado. Como implantado, 

embora possa ter um bom desempenho na remoção de areia, os canais 

desarenadores podem apresentar problemas em relação à descarga da 

areia e à sua remoção de água nos leitos de secagem. Seria 

recomendável se estudar a implantação de uma caixa de areia de tanque 

quadrado para a vazão máxima afluente à ETE, deixando os canais 

desarenadores existentes para operação como desarenadores reserva.  

 LEITOS DE SECAGEM DE AREIA – Existem 03 leitos de secagem de areia, cada um ligado a 

um canal desarenador, cada um com dimensões, à superfície do leito de 10,40m x 3,90m. 

3.2 – LAGOAS AERADAS 

Estão implantadas 02 lagoas aeradas (Lagoa Aerada 1 e Lagoa Aerada 2), 

cujas principais características são:  

- LAGOA AERADA 1 

- Volume da lagoa    = 33.600 m3 

- Comprimento da lagoa  ao NA  = 127,0 m 

- Comprimento da lagoa ao fundo = 113,0 m 

- Largura da lagoa ao NA   = 87,00 m  

- Largura da lagoa ao fundo  = 73,0 m 

- Profundidade útil da lagoa  = 3,5 m 

- Inclinação dos taludes laterais  = 1 V : 2H 

- Altitude do local    ~ 600 m 

- Aeradores previstos no projeto = 12 aeradores de alta rotação de 10 cv 

cada 



71 

 

- Aeradores implantados atualmente = 03 aeradores de alta rotação de 10 cv 

cada (01 estava desativado) e mais 06 aeradores de alta rotação de 25 cv 

cada 

 

- LAGOA AERADA 2 

- Volume da lagoa    = 16.800 m3 

- Comprimento da lagoa  ao NA  = 127,0 m 

- Comprimento da lagoa ao fundo = 113,0 m 

- Largura da lagoa ao NA   = 47,00 m  

- Largura da lagoa ao fundo  = 33,0 m 

- Profundidade útil da lagoa  = 3,5 m 

- Inclinação dos taludes laterais  = 1 V : 2H 

- Altitude do local    ~ 600 m 

- Aeradores previstos no projeto = 08 aeradores de alta rotação de 10 cv 

cada 

- Aeradores implantados atualmente = 04 aeradores de alta rotação de 25 cv cada (01 estava 

desativado) e mais 02 aeradores de alta rotação de 30 cv cada 

3.3  - LAGOAS DE DECANTAÇÃO 

Estão implantadas 04 lagoas de decantação (01 fora de operação), todas 

iguais, cujas principais características são: 

- LAGOAS DE DECANTAÇÃO 

- Volume de cada lagoa   = 12.583 m3 

- Volume total de lagoas de decantação = 50.332 m3 

- Comprimento das lagoas  ao NA  = 146,0 m 

- Comprimento das lagoas ao fundo = 134,0 m 

- Largura das lagoas ao NA  = 36,00 m  

- Largura das lagoas ao fundo  = 24,0 m 

- Profundidade útil das lagoas  = 3,0 m 

- Inclinação dos taludes laterais  = 1 V : 2H 

Atualmente 03 lagoas de decantação encontram-se em operação e com grandes quantidades 

de lodo, que em determinadas áreas das lagoas estão praticamente à vista. As 03 lagoas de 

decantação em operação necessitam de remoção de lodo. A quarta lagoa de decantação está 

desativada e ocupada por vegetação. 
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3.4  - LEITOS DE SECAGEM DE LODO 

Estão implantados 08 leitos de secagem de lodo, de dimensões 4,0m x 4,0m, com a superfície 

dos leitos cerca de 2,0m abaixo do nível do terreno, implicando na total inutilidade de tais 

unidades, tendo em vista a área disponível (total de 128 m2), bem como as cotas de 

implantação. 

3.5  - DESINFECÇÃO 

Está implantado e fora de uso, um sistema de desinfecção através do uso de hipoclorito de 

sódio, contendo um tanque de armazenamento do produto, sem bombas dosadoras e um 

tanque de contato de cloro. O tanque de armazenamento de hipoclorito é de fibra de vidro, 

com volume útil de 5 m3, a dosagem era prevista pelo sistema “pinga-pinga” com nível 

constante, o que implica em uma operação pouco eficaz. O tanque de contato de cloro, com 

escoamento tendendo a “plug-flow”, pelo uso de chicanas verticais, tem 25 câmaras em 

série, cada uma com 1,0 m x 1,5 m, com profundidade útil de 1,6 m, resultando em um 

volume de 2,4 m3 por câmara com volume total da câmara de contato de cloro de 60 m3.  
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4. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS E 

CAPACIDADES DAS UNIDADES DA ETE ITAPIRA. 

 4.1 Tratamento Preliminar – Grade e desarenação 

- GRADE – Como já apresentado, grade existente é uma grade de barras 

(barras de ¼” x ½”), de limpeza manual, com abertura de 2,5 cm, portanto, 

caracterizada como uma grade média. A largura do canal da grade é de 

1,10m e foi dimensionada para uma vazão máxima de 385,74 l/s. Do ponto 

de vista exclusivamente de capacidade hidráulica, a grade implantada tem 

capacidade para receber uma vazão máxima superior a 400 l/s. Assim, 

desse ponto de vista, a grade poderia ser utilizada, com folga, para 

atender à vazão estimada para o ano 2.045. Todavia, do ponto de vista 

operacional, esta grade está implantada cerca de 4 metros abaixo do nível 

do terreno, obrigando o operador descer por uma escada de marinheiro 

por ~4m para fazer a limpeza da grade, sendo o material gradeado 

removido içado para a superfície do terreno, o que recomenda a sua 

substituição, devendo ser considerada a solução de se ter grades de 

limpeza mecanizada, para proteção das bombas e o uso de uma peneira, 

com limpeza mecanizada, locada acima da cota dos atuais 

desarenadores. 

- ELEVATÓRIA DE ESGOTO – A elevatória de esgoto, de acordo com o 

projeto da ETEP, de maio de 1.990 se utiliza de moto-bombas submersas, 

em número de 02 (01 é de reserva) com capacidade para trabalhar na 

faixa de 325 l/s com altura manométrica de 10,0mca e 290 l/s para altura 

manométrica de 11,7mca, com potencia absorvida de 60 hp. Existe 

instalado, também, um conjunto moto-bomba auto-escorvante da Marca 

Imbil, modelo E10. Em princípio, poderiam atender à vazão máxima 

estimada para o ano 2.045. Para o caso de modificação do tratamento 

preliminar, como aqui sugerido, que deverá influir na altura manométrica 

de recalque, uma verificação da capacidade de bombeamento de esgoto 

das bombas implantadas se torna necessária. 
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- DESARENAÇÃO – Para desarenação foram implantadas 03 unidades de 

caixa de areia tipo canal de velocidade constante, com remoção hidráulica 

da areia retida, com 13,0m de comprimento, 1,2m de largura e área 

superficial de 15,6 m2 por unidade. Cada canal desarenador pode receber 

a vazão máxima de dimensionamento de 194 l/s, resultando em uma 

capacidade instalada para até 388 l/s de vazão máxima, com taxa de 

escoamento superficial de 1.074 m3m2.dia e velocidade de escoamento de 

0,3 m/s. Assim, do ponto de vista hidráulico, os canais implantados 

atenderiam à vazão máxima afluente à ETE, estimada para o ano 2.045. 

Todavia, do ponto de vista operacional, o sistema de desarenação 

implantado pode ser considerado trabalhoso e com potencial de 

problemas de odores e de atração de vetores indesejáveis nos leitos de 

secagem da areia, que certamente recebe razoável quantidade de matéria 

orgânica biodegradável juntamente com a areia. Seria recomendável se 

estudar a implantação de caixas de areia de remoção mecanizada da 

areia retida. A NBR 12.290/2.011 da ABNT recomenda que desarenadores 

para vazão máxima ≥ 100 L/s sejam de limpeza mecanizada. Essa 

alternativa de desarenadores de limpeza mecanizada pode eliminar os 

leitos de secagem de areia. Se poderia utilizar, pelo menos um 

desarenador de limpeza mecanizada e se manter os desarenadores 

existentes como reserva. 
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-  

 

4.2 Lagoas Aeradas 

Estão implantadas 02 lagoas aeradas – Lagoa Aerada 1 e Lagoa Aerada 2 – 

destacando-se, para cada uma, os seguintes valores: 

 VOLUMES 

 - Lagoa Aerada 1- Volume = 33.600 m3 

 - Lagoa Aerada 2 – Volume = 16.800 m3 

 - Volume total de lagoas aeradas = 50.400 m3 

- CAPACIDADE DE AERAÇÃO 

Para densidade de potência de ~4 a 7 Watts/m3, a taxa de transferência de 

oxigênio, para condições padrões de teste, com aeradores de alta rotação, 

fica na faixa de N0 =  1,1 a 1,2 kgO2/kW.h. Será aqui adotado N0 =  1,15 

kgO2/kW.h. As taxas e eficiências de transferência de oxigênio referidas a 

condições padrões de ensaio, consideram: 

. água limpa 

. OD inicial = 0 

. temperatura de 20 0C 

. referência ao nível do mar. 

 

É, portanto, necessário correção das taxas de transferência de O2 para as 

condições operacionais com esgoto, com OD na lagoa diferente de zero, 

temperatura efetiva do líquido na lagoa e altitude em que se encontra a ETE. 

Para condições de campo, tem-se: 

N = N0 x  Taxa de transferência de O2 (kg O2 / kw.h), para os 

aeradores mecânicos, em campo 

 

          = coeficiente de correção para condições de campo 

 

 .  


 =   
(  C  -  C ) 1,02

9,17

SW L

T - 20

 

coeficientes:  
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  = relação entre transferência de O2 pra o esgoto e para a água 

limpa 

  = 0,85 para aeradores mecânicos 

  = relação entre o OD de saturação para o esgoto e para a água 

limpa 

  = 0,95  

 T =  temperatura da lagoa. A condição mais desfavorável será para a 

condição de verão, quando a temperatura da lagoa atinge (pode 

até ultrapassar) 26 0C. 

 CSW = concentração de OD de saturação para água limpa na altitude 

e temperatura de campo 

 CSW = 7,8 mg/l (Altitude de 600m  e T = 26 C) 

 CL = OD mantido na lagoa aerada. É normal se utilizar 1,5 mg/l. 

 

Assim, para aeradores mecânicos tem-se: 

 . 0,616 = 
9,17

1,02 1,5)- 7,8 x (0,95
 0,85 = 

6

  

 Portanto, a taxa de transferência de oxigênio de aeradores de alta 

rotação em lagoas aeradas é de:  

 N = 1,15 x 0,616 = 0,71 kgO2 / kW.h ou N = 0,52 kgO2/cv.h 

As capacidades de aeração de cada lagoa aerada são: 

 - Lagoa Aerada 1 – (03 aeradores de 10 cv + 06 de 25 cv) Total de 

180 cv 

 Capacidade de aeração = 180 x 0,52 = 93,6 kgO2/h 

 - Lagoa Aerada 2 – (04 aeradores de 25 cv + 02 de 30 cv) Total de 

160 cv 

 Capacidade de aeração = 160 x 0,52 = 83,2 kgO2/h 

 

- VAZÃO ACEITÁVEL PARA AS LAGOAS AERADAS 

Para esgotos predominantemente domésticos, um tempo de retenção nas 

lagoas aeradas, para a vazão média, de 3 dias, tem apresentado bons 

resultados operacionais, produzindo um efluente dessas lagoas com DBO 

solúvel ≤ 10 mgO2/l, desde que se tenha aeração adequada. Com esse tempo 
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de retenção, nos dias quentes de verão pode-se ter efetiva nitrificação, desde 

que se tenha fornecimento adequado de oxigênio, todavia, no inverno não se 

observa a nitrificação. De modo geral, as lagoas aeradas têm sido projetadas 

sem preocupação com a nitrificação, privilegiando apenas a oxidação da 

matéria orgânica biodegradável. Assim, a vazão média aceitável para as 

lagoas aeradas implantadas em Itapira, para remoção de matéria orgânica 

biodegradável é estimada em: 

 - Para a Lagoa Aerada 1 – Q1 = 33.600 / 3 = 11.200 m3/dia = 129,6 

L/s 

   - Para a Lagoa Aerada 2 – Q2 = 16.800 / 3 = 5.600 m3/dia = 64,8 L/s 

 - Para as Lagoas Aeradas 1 + 2 = 129,6 + 64,8 = 194,4 L/s 

Assim, em termos de capacidade hidráulica das lagoas aeradas, as mesmas 

teriam capacidade de receber as vazões de esgotos afluentes à ETE até o 

ano de 2.045, com um efluente final com DBO< 60 mgO2/L, porém, com N-

amoniacal superior a 50 mgN/l. Já, o sistema de lagoas aeradas seguidas de 

lagoas de decantação é inadequado para se garantir um efluente final com 

DBO inferior a 30 mgO2/l e N-amoniacal < 18 mgN/L.  

 

- CARGAS DE DBO ACEITÁVEL EM VISTA DA CAPACIDADE DE 

AERAÇÃO INSTALADA 

Para cerca de 3 dias de tempo de retenção nas lagoas aeradas, a 

necessidade de oxigênio para atender à demanda carbonácea é, em média, 

~1,0 kgO2/kgDBO aplicada, porém, para atender às demandas de pico, tem-

se necessidade de ~1,35 kgO2/kgDBO aplicada. Assim, para atender às 

demandas de pico, de oxigênio, os aeradores hoje implantados nas lagoas 

aeradas teriam capacidade para receber uma carga diária de DBO de: 

 - Lagoa Aerada 1- C1 = 93,6 x 24 / 1,35 = 1.664 kgDBO/dia 

 - Lagoa Aerada 2- C2 = 83,2 x 24 / 1,35 = 1.490 kgDBO/dia  

No total, se poderia receber até 3.154 kg DBO/dia, porém, em termos de 

capacidade de aeração a distribuição entre as duas lagoas é de 53% para a 

Lagoa Aerada 1 e 47% para a Lagoa Aerada 2, enquanto para vazão a 

divisão deveria ser 66,7% para a Lagoa Aerada 1 e 33,3% para a Lagoa 

Aerada 2. Ainda, o atual sistema de aeração não atenderia à demanda da 
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ETE que para o ano 2.015 é estimada em 4.584 kgDBO/dia e para 2.045 em 

5.713 kgDBO/dia. Além disso, aeradores mecânicos de alta rotação quebram 

com muita frequência e estão sendo abandonados.  

4.3.  Lagoas de Decantação 

 Estão implantadas 04 lagoas de decantação (01 fora de operação), todas 

iguais, com: 

- Volume de cada lagoa     = 12.583 m3 

- Volume total de lagoas de decantação implantadas  = 50.332 m3 

- Volume total de lagoas de decantação operando  = 37.749 m3 

Para lagoas de decantação a jusante de lagoas aeradas recebendo esgoto 

sanitário predominantemente doméstico, com previsão de remoção de lodo a 

cada 4 anos, o tempo de retenção deve ser de cerca de 1,8 a 2 dias e de 

preferência não ultrapassar 2 dias para se evitar o crescimento de algas.  

Assim, com operação adequada de remoção periódica de lodo das lagoas de 

decantação, as lagoas implantadas têm capacidade de receber: 

 - QLDEC = 12.583 / 1,8 = 6.990 m3/dia por lagoa 

 - QLDEC = 6.990 x 3 = 20.970 m3/dia para as 03 lagoa em operação. 

Portanto, as 03 lagoas de decantação em operação têm capacidade para 

atender ao tratamento de esgoto de Itapira estimado para o ano de 2.045. 

As lagoas de decantação sofreram limpeza há X anos encontram-se em 

operação já com grandes quantidades de lodo. 

4.4.  Leitos de Secagem de Lodo 

Os 08 leitos de secagem de lodo existentes foram inadequadamente 

projetados e implantados, não apresentando condições de seu 

aproveitamento para desaguamento do lodo a ser removido das lagoas de 

decantação.  

Para uma estimativa de 0,33 kgsól./kgDBO aplicada ao sistema de 

tratamento, de lodo removido das lagoas de decantação, com freqüência de 

limpeza das lagoas de decantação a cada 04 anos, considerando-se 12 ciclos 

de secagem por ano e uma taxa de aplicação de 12 kgSS/m2.ciclo, os atuais 

leitos de secagem de lodo, com 128 m2, poderiam receber: 

 12 x 12 x 128 = 18.432 kgSS/ano, ou o equivalente a uma carga de 

DBO diária de: 



79 

 

 18.432 / (365 x 0,33) = 153 kg DBO/dia, que é equivalente a uma 

população contribuinte de apenas 2.834 habitantes.   

Considerando que a carga de DBO afluente à ETE já em 2.015 é estimada 

em 4.584 kg/dia, a área dos leitos existentes é muito pequena e a 

profundidade dos leitos de secagem dificulta enormemente a remoção do lodo 

desaguado. Um novo sistema de remoção e desaguamento do lodo seria 

necessário para a solução com lagoas aeradas seguidas de lagoas de 

decantação. 

4.5.  Sistema de Desinfecção 

Está implantado e fora de uso, um sistema de desinfecção através do uso de 

hipoclorito de sódio, contendo um tanque de armazenamento de hipoclorito de 

volume útil de 5 m3, com sistema de nível constante de dosagem “pinga – 

pinga”. O tanque de contato de cloro, tem volume útil de 60 m3.  

Para desinfecção por cloração, de efluentes de lagoas de decantação, a 

dosagem de cloro fica na faixa de 3 a 8 mgCl2/l, (média de ~5 mgCl2/l), sendo 

desejável um tempo de contato de ~30 minutos. Assim, o tanque de contato 

tem capacidade para receber uma vazão de: 

 - QCCCl = 60 x 1.000 / (30 x 60) = 33,3 l/s de vazão máxima. 

Para a vazão da ETE Itapira, com máxima de 264 l/s, estimada para o ano 

2.015, o sistema existente é totalmente inadequado. 

4.6. Considerações Complementares sobre a ETE Existente 

A ETE Itapira não vem atendendo plenamente as necessidades de tratamento 

para lançamento no Ribeirão da Penha, com DBO efluente que com 

frequência ultrapassa 60 mgO2/L, N-amoniacal > 18 mgN/L sempre 

ocorrendo, bem como NMP de coliformes termotolerantes sempre >> 

1.000/100mL. 

Ainda, os operadores consideram difícil a remoção de lodo das lagoas de 

decantação, preferindo um outro sistema de tratamento sem necessidade 

desse tipo de operação.  

Um outro aspecto a ser considerado é que a urbanização já encosta na ETE e 

o sistema de lagoas aeradas seguidas de lagoas de decantação, com um 

certo acúmulo de escuma nas lagoas, especialmente nas de decantação, 

propiciando o aparecimento de vetores, já começa a receber reclamações.   
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5. ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO PARA A ETE ITAPIRA. 

O tratamento dos esgotos de Itapira deverá ser de modo a: 

A) Para lançamento no Ribeirão da Penha – produzir um efluente com 

DBO ≤ 20  mgO2/L (podendo chegar a 30 mgO2/L) , N-amoniacal < 18 

mgN/l e NMP de coliformes fecais ≤ 1.000 CF/100ml. Para uma 

segunda etapa, a introdução de um tratamento físico-químico, 

específico para a remoção de fósforo, já deverá estar previsto no 

projeto da ETE. 

B) Para lançamento no Rio do Peixe - produzir um efluente com DBO < 60  

mgO2/L, N-amoniacal < 60 mgN/l e NMP de coliformes fecais ≤ 1.000 

CF/100ml. Para uma segunda etapa, a introdução de um tratamento 

físico-químico, específico para a remoção de fósforo, já deverá estar 

previsto no projeto da ETE..  

Considerando que nos locais disponíveis para a implantação da ETE Itapira 

são o local da atual ETE e em área já na vertente do Rio do Peixe (área não 

inundável é razoavelmente acidentada que não recomenda a implantação de 

lagoas) e que na área da ETE atual o sistema de tratamento deve ser do tipo 

que apresente melhor visual e que não tenha nenhum potencial de maus 

odores e de preferência possa ter seu efluente lançado no Ribeirão da Penha 

e que a área já na vertente do Rio do Peixe fica bem isolada das zonas 

urbanizadas, podendo o efluente não ser nitrificado, foram  elencadas as 

seguintes alternativas para a nova ETE Itapira: 

- Alternativa 1 – ETE localizada na área da ETE atual, com tratamento por 

lodo ativado por aeração prolongada, aproveitando a lagoa aerada maior 

como tanque de aeração e possibilidade de remoção físico-química de 

fósforo. 

- Alternativa 2 – ETE localizada na vertente do Rio do Peixe, com tratamento 

por Reator UASB seguido de lodo ativado sem nitrificação, com previsão de 

tratamento físico-químico complementar para remoção de fósforo. 
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- Alternativa 3 - ETE localizada na vertente do Rio do Peixe, com tratamento 

por Reator UASB seguido de filtros biológicos aerados submersos (FBAS) 

sem nitrificação, com previsão de tratamento físico-químico complementar 

para remoção de fósforo. 

- Alternativa 4 -  ETE localizada na vertente do Rio do Peixe, com tratamento 

por lodo ativado por aeração prolongada, com possibilidade de remoção 

química de fósforo. 

Nas alternativas consideradas, os tratamentos biológicos sempre serão precedidos de 

gradeamento fino / peneiras e desarenação em desarenadores do tipo gravitacional, com 

caixas de areia do tipo de tanque quadrado. 

O efluente final sempre deverá sofrer desinfecção por cloração, com o uso de cloro, que 

ainda é o processo mais econômico para desinfecção de esgoto. 

Nesta etapa será considerado que o lodo desaguado, produzido na ETE, irá para aterro 

sanitário.  
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6. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS ALTERNATIVAS 

6.1 Alternativa A (Localizada na área da ETE atual) 

6.1.1 Unidades da ETE 

A ETE terá as seguintes unidades: 

- Grade grosseira a montante da elevatória 

- Elevatória final de esgoto 

- Peneiras 

- Desarenador do tipo gravitacional mecanizado; 

-Tratamento biológico aeróbio através de lodo ativado por aeração prolongada, com 

possibilidade de aplicação de produto químico entre o tanque de aeração e os 

decantadores secundários para remoção de fósforo; 

- Desinfecção com cloro; 

- Desaguamento do lodo removido das lagoas de decantação e gerado no tratamento 

físico-químico, decanters centrífugos. 

 

6.1.2 PRÉ DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES 

6.1.2.1 TRATAMENTO PRELIMINAR – GRADEAMENTO GROSSEIRO, 

PENEIRAMENTO, CALHA PARSHALL E DESARENAÇÃO  

- GRADEAMENTO GROSSEIRO 

A grade média atual, que demanda bastante limpeza em condições inadequadas, deverá ser 

substituída por uma grade grossa, com o objetivo de apenas proteger as bombas. Usar a 

grade grossa com: 

 - Abertura = 4 cm 

 - Largura do canal da grade = 1,10m (existente) 

- ELEVATÓRIA – USAR A EXISTENTE 

- PENEIRAS - Considerando que para o sistema de tratamento (sem decantação 

primária) e para a vazão máxima de 292 L/s o gradeamento com barras não é 

adequado e é recomendável o uso de peneira de limpeza mecanizada e que a 

desarenação também deve ser de remoção mecanizada de areia (NBR 
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12290/2.011), será implantado um novo sistema de tratamento preliminar. Este novo 

sistema deverá ter capacidade para > 300 L/s de vazão máxima. 

A remoção de sólidos grosseiros será através do uso de peneiras móveis de fluxo 

frontal (do tipo acuagard ou similar), com abertura de 3 mm, de modo a remover 

material que tende a criar escuma, diminuindo tal efeito. O controle do escoamento 

nas peneiras será através de calhas Parshall, com rebaixo à sua entrada, colocada a 

jusante das peneiras, controlando o escoamento nessas unidades. 

Cada peneira deverá ter capacidade para QMÁX.MÁX. ≥ 300 L/s. 

Serão utilizadas 02 peneiras com abertura de 3 mm, com capacidade ≥ 300 L/s. Usar peneira 

móvel de fluxo frontal, tipo tela mecânica rotativa (tipo aqua guard da Andritz) ou similar. 

(Ver com a Andritz a largura da peneira para atender uma vazão máxima ≥ 350 L/s) 

- Calha PARSHALL 

Será utilizada 01 calha Parshall, de largura nominal Ln = 30 cm (W= 1´), precedida de um 

rebaixo Z≈6 cm. A calha controlará o escoamento nas peneiras. 

 

- DESARENADORES 

Serào utilizados 01 desarenador mecanizado do tipo caixa de areia de tanque quadrado, de 

lados 6,1m x 6,1m, com área de 37,21 m2. Como reserva devem permanecer os atuais 

desarenadores. A taxa de escoamento superficial será de 678 m3/m2.dia 

- MATERIAL RETIDO NA PENEIRA E AREIA RETIDA 

Quantidades de areia (30 L/1.000 m3 de esgoto) e material retido na peneira (120 L/1.000m3) 

retidos:  

 

ANO AREIA RETIDA             L/dia MATERIAL GRADEADO     L/dia 

2.015 440 1.760 

2.025 440 1.760 

2.035 435 1.740 

2.045 422 1.690 

 

- Disposição da areia e do material gradeado. 
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Será em aterro sanitário municipal 

6.1.2.2 TRATAMENTO BIOLÓGICO POR LODO ATIVADO POR 

AERAÇÃO PROLONGADA, COM NITRIFICAÇÃO E DESNITRIFICAÇÃO 

SIMULTÂNEA E POSSÍVEL APICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA 

REMOÇÃO DE FÓSFORO 

Neste sistema, será utilizado tanque reator biológico (será usada a lagoa 

aerada 1) com aeração controlada seguidos de decantadores secundários, 

sistema de retorno de lodo ativado, além de sistema de descarte de excesso 

de lodo ativado. Entre o tanque aerador e os decantadores secundários será 

possível a aplicação futura de produtos químicos para a remoção de fósforo.  

O sistema será pré-dimensionado para atender à carga afluente do ano 2045, 

utilizando-se a capacidade máxima da ETE.  

 

- QUANTIDADE DE LODO (SSTA) NO SISTEMA (ANO 2.045) 

 

Será considerado, para nitrificação e desnitrificação simultânea: 

 

. Relação A/M:   A/M = 0,106 KgDBO/KgSSTAxdia (idade de lodo ~ 

22 dias) 

 

. carga de DBO = 5.905 KgDBO/dia 

 

Logo tem-se: A/M = 0,106 = 5.905 / XV.Vt onde, 

 

XV = concentração dos SSVTA nos reatores biológicos 

Vt = volume total de reatores biológicos 

XV.Vt = 5.905 / 0,106 = 55.931 kg SSTA 

X.Vt = 55.931 / 0,7 = 79.902 kg SSVTA 

Vt = 33.600 m3 (Lagoa Aerada 1 existente) 

X = 79.902 / 33.600 = 2,38 kg SS/m3 

Xv = X . 0,7 = 1,66 kgSSV/m3 
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Será utilizado 01 tanque de aeração, com 33.600 m3 (lagoa aerada 1 

existente), com profundidade útil de 3,5m.   

   

PRINCIPAIS DIMENSÕES DOS REATORES BIOLÓGICOS 

  

Característica Dimensões 

Comprimento ao fundo 127,0 m 

Comprimento ao N.A. 113,0 m 

Largura ao fundo 73,0 m 

Largura ao N.A. 87,0 m 

Profundidade útil 3,5m 

Altura livre adicional ~1,0m 

Inclinação dos Taludes internos 2H:1V 

 

- SISTEMA DE AERAÇÃO 

Para aeração serão utilizados difusores de bolhas finas. Aeração por 

aeradores mecânicos de alta rotação não é indicado pela excessiva 

manutenção que requerem e também pela baixa eficiência. Mesmo aeradores 

mecânicos de baixa rotação não apresentam grande eficiência. Considerando 

a existência de apenas 01 tanque de aeração, o sistema de difusores deverá 

ter condições de sofrer manutenção sem necessidade de se esvaziar o 

tanque. Assim, sistema de difusão com cadeias oscilantes e flutuantes, 

suportando conjuntos de difusores tubulares parece mais indicado para a 

aeração do sistema de lodo ativado com nitrificação e desnitrificação 

simultânea de Itapira. 

 Necessidade de oxigênio para aeração, incluindo nitrificação total 

 Nec. O2 carbonácea= 1,5 kg O2 / kgDBO (na média) 

 Nec. O2 nitrificação = 4,57 kg O2 / kgNDISP  na média 

 NDISP. = N-NKTAFL. – 0,1xΔXV 

 Recuperação de O2 pela desnitrificação = 2,86 x N-NO3 removido 

 ΔXV = MXV / Rs Rs = idade de lodo = 22 dias 
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 Nec. O2 média = 1,5 x DBO + 4,57 (N-NKTAFL. – 0,1xMXV/22) – 

2,86x0,75xNDISP (kg/dia) 

 Nec. O2 média = 1,5 x 5.905 + 4,57 (992 – 0,1x55.931/ 22) – 

2,86x0,75x738 

 Nec. O2 média = 8.858 + 3.373 – 1.583 = 10.648 kg O2/dia 

 Nec. O2 para atender aos picos = 1,4 x Nec. O2 média 

 Nec. O2 para atender aos picos = 621 kg O2/h 

 

- CAPACIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE OXIGÊNIO DO SISTEMA 
DE AERAÇÃO 

 
Será utilizado sistema de aeração por ar difuso, com difusores de bolhas 
finas, do tipo membrana flexível. 
 

 .  = O x , onde: 
 

 O = capacidade de transferência de oxigênio de teste 
 

 O,m  17,5% para difusores tubulares flexíveis de bolha fina. 
 

  = coeficiente de correção para condições de campo = 0,55 
 

 .,m = 0,096 ou 9,6%  
 
- NECESSIDADE DE O2 para o ano 2.045: 
 
. Nec. O2 para atender aos picos = 621 kgO2/h 
 
- NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE AR  

Para 23,2% de O2 no ar, em massa, tem-se: 

. Ar/h  kg 27.883= 
0,232 x 0,096

621
 = FORN.AR NEC.   

 Nec. Ar = 7,75 kgar/s. 

 Nec. Ar = 23.235 st.m3ar/h (st.m3ar/h = vazão de ar a 20 0C e 1 

atm) 

 Ou Nec. Ar = 21.649 Nm3ar/h 

 Nec. Ar = 387 st.m3ar/min. ou Nec. Ar = 361 Nm3ar/min. 
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  Pressão de ar à saída do soprador = 4,5 mca 

- ESCOLHA DO SISTEMA DE AERAÇÃO  

- SISTEMA DE AERAÇÃO ESCOLHIDO 

Para fornecer o oxigênio necessário para a aeração, foram selecionados tubos difusores 

móveis, presos a tubulações flutuantes, móveis, fornecidos pela BF Dias ou Wasser Link, ou 

Bioworks ou similar. (O sistema de aeração deverá estar preparado para atender à operação 

sem desnitrificação, para até ~500 Nm3ar/min.) 

Para transferência do oxigênio necessário ao processo, serão utilizados, 

difusores: 

(Ver com os fornecedores o número certo de difusores para atender a vazão 

de ar requerida) 

Característica Quantidades 

Número de cadeias 28 

Número de conjuntos por cadeia 20 

Número total de conjuntos 560 

Número de tubos difusores por conjunto 04 

Número de tubos difusores 2.240 

 

O sistema de geração de ar, para até 536 st.m3Ar/minuto (500 Nm3Ar/minuto), 

escolhido, foi 07 (sendo 01 de reserva) sopradores tipo parafuso sem óleo, 

com variador de freqüência, com seus acessórios, ou similar, com motor 

elétrico de 125 cv e consumo máximo de ~95 cv por conjunto motor-soprador. 

Em primeira etapa serão implantados apenas 06 sopradores (sendo 01 de 

reserva) 

- Potência máxima consumida = 475 cv para o ano 2.015 e 570 cv em 2.045, apenas quando 

se operar sem desnitrificação. O usual, com desnitrificação será potência máxima consumida 

= 380 cv para o ano 2.015 e 475 cv em 2.045 

- CONSUMO MÉDIO EM 2.045 ~6.700 kW.h/dia 

  

- DECANTADORES SECUNDÁRIOS 
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Serão utilizados 02 decantadores secundários, cada um com diâmetro D = 

25m (área de 490,63 m2 por unidade e total de 981 m2) e profundidade útil 

junto à parede lateral de 3,8m. Para 2.045, se terá: 

 

 qA  14,9 m3 / m2.dia   para vazão média 

  

 qA  25,7 m3 / m2.dia   para vazão máxima 

 

- RETORNO DE LODO 

Será para até 100% da vazão média. 

 QREC =170 l/s (usual será de 112 L/s sem remoção de P) 

Usar 03 (01 de reserva) bombas, para até 85 l/s cada, com inversor de 

freqüência, com altura manométrica de ~5 mca. 

 
- PRODUÇÃO DE LODO 
 
A produção de lodo, que é removido do sistema de aeração prolongada, é 

estimada em 0,62 KgSS/KgDBO. Isto representa uma “produção” estimada de 

lodo de: 

 X = 0,62 x 5.905 = 3.670 KgSS/dia  

 
- REMOÇÃO DO EXCESSO DE LODO ATIVADO  
 

O descarte de excesso de lodo ativado, para 2.045, será de ~3.670 kgSS/dia, 

da linha de retorno de lodo ativado, com concentração de ~6 kgSS/m3. A 

vazão de descarte de excesso de lodo ativado é estimada em: 

QW = 3.670 / 6 = 605 m3 / dia = 25,2 m3/h. 

Para descarte do excesso de lodo ativado, serão utilizadas, no total, 03 (01 de 

reserva) bombas  (acoplada a motor de velocidade variável), para até 15 

m3/hora de vazão.  

- OBRAS E OPERAÇÕES ADICIONAIS PARA REMOÇÃO DE FÓSFORO 

Para a remoção de fósforo, será aplicado produto químico (cloreto férrico, ou 

sulfato ferroso, ou sulfato de alumínio ou ainda policloreto de alumínio) entre 



89 

 

os tanques de aeração e os decantadores secundários. Para a remoção de 

fósforo serão necessários: 

O sistema de tratamento físico-químico, ADICIONAL, será composto de: 

- sistema de mistura rápida onde será dosado cloreto férrico; 

- Sistema de armazenamento e de dosagem de produtos químicos 

Necessidade de coagulante 

A concentração de fósforo no efluente do sistema de lodo ativado, 

considerando a remoção pelo descarte de excesso de lodo ativado é 

estimada em 6,9 mgP/L.  

Para remoção de Fósforo dentro do tratamento biológico aeróbio, deixando 

um residual de P solúvel de cerca de 0,3 mgP/L, dosagens de cloreto férrico 

de cerca de 50 mg/l devem ser utilizadas, podendo às vezes necessitar de 

dosagens mais elevadas. Neste pré-dimensionamento será considerada uma 

aplicação média de 80 mg/l de cloreto férrico, porém, deixando o sistema de 

dosagem com capacidade para aplicações maiores. 

Assim, a necessidade média de cloreto férrico é estimada em: 

Ano 2.045   14.612 x 0,05 = 731 kg FeCl3 / dia 

Sendo o cloreto férrico comercial em solução a 38% e densidade de ρ = 1,42, 

as quantidades necessárias de solução de cloreto férrico comercial são: 

NECESSIDADES DE CLORETO FÉRRICO 

ANO Nec. FeCl3     
(kg/dia) 

Nec. de FeCl3  
38%    (kg/dia) 

Nec. de FeCl3 a 
38%  (L/dia) 

2.025 762 2.005 1.412 

2.035 753 1.962 1.396 

2.045 731 1.923 1.354 

 

- MISTURA RÁPIDA / COAGULAÇÃO E FLOCULAÇÃO 

As vazões e cargas afluentes ao sistema de mistura/coagulação, e 

decantadores secundários, para o final do plano são: 
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QMédia = 321 l/s (169 l/s de esgoto e 152 l/s de recirculação) 

Qmáx. = 473 l/s  (303 l/s de esgoto e 170 l/s de recirculação)  

P- PO4 = 6,9 mg/l (apenas considerada a vazão de esgoto)  

O sistema de mistura/coagulação e dosagem terá apenas uma linha, composta de: 

. Calha Parshall para mistura rápida / coagulação; 

. Tanques de depósito e preparo de coagulantes; 

. Bombas de dosagem de coagulantes; 

Como coagulante será utilizado cloreto férrico comercial. 

- COAGULAÇÃO / MISTURA RÁPIDA 

Será utilizada 01 linha de mistura rápida/ coagulação, com capacidade nominal para 321 l/s 

de vazão média e 473 l/s de vazão máxima. 

. MISTURA RÁPIDA - Para mistura rápida / coagulação será utilizada uma calha Parshall de 

Largura Nominal Ln = 45 cm (W = 1’1/2). O coagulante será aplicado na garganta da calha com 

o uso de bombas dosadoras. 

. DEPÓSITO E DOSAGEM DE COAGULANTES – CLORETO FÉRRICO (comercial a 38% de FeCl3) 

Dosagem estimada = 50 mg/l para P ≤ 1 mg/l . 

Consumo estimado de FeCl3 para 50 mg/l, para o final de plano, em 2029 

Nec. FeCl3 = 14.612 x 0,05 = 731 kg / dia 

Nec. Cloreto férrico comercial (a 38% e  = 1,42) = 1.923 kg/dia ou 1.354 l/dia. 

. CAPACIDADE DE DOSAGEM 

Para Qmax = 303 l/s = 1.091 m3/h, a capacidade de dosagem deve ser de até:  

70 x 1.091 / 1000 = 76 kg FeCl3 /hora. 

- SISTEMA DE DOSAGEM DE Fe Cl3 comercial. 

O FeCl3 será dosado diluído a 38 %. Portanto, no máximo a dosagem será de:  

76 / 0,38 = 201 kg /hora, de produto comercial a 38 %, com  = 1,42 

Vazão de dosagem de cloreto férrico comercial = 201 / 1,42 = 142 L/h. 

Para a dosagem do FeCl3, serão utilizadas bombas dosadoras com capacidade de 30 a 200 

L/hora. 



91 

 

- ARMAZENAMENTO DO FeCl3 COMERCIAL. 

Serão utilizados 02 tanques de 15 m3 (para 21.300 kg) cada um. O armazenamento é para 

~22 dias, para o final do plano.  

- SS resultante da coagulação / floculação (lodo químico) 

Foi considerado que o coagulante FeCl3 (162,5 g/Mol) reagirá preferencialmente com o 

fósforo, formando FePO4 (151 g/Mol), deixando um residual de 0,3 mg/l de fósforo solúvel, 

reagindo, portanto, preferencialmente com 6,6 mgP/l. No caso de sobra de coagulante, o 

excesso reagirá formando Fe(OH)3 (107 g/Mol). 

Assim, tem-se: 

. Dosagem de cloreto férrico, de 50 mg/l de FeCl3, ou  

(50*10-3) / (162,5) = 0,3077*10-3 Mol/l. 

. Concentração de P para reagir com o coagulante – 6,6 mgP-PO4/l, que representa: 

(6,6*10-3) / (31) = 0,2113*10-3 Mol/l 

. Tem-se, portanto, a formação de 0,2113 Mol de FePO4/l e 0,0964 Mol de Fe(OH)3/l, 

ou 

0,2113 *151 + 0,0964 *107 = 42,2 mgSS/l  considerado 50 mgSS/l. 

- PRODUÇÃO DE LODO QUÍMICO - ΔXQUIM 

ΔXQUIM = 14.612 x 0,05 = 731 kgSS/dia 

Quantidade de lodo químico no sistema = MXQUIM = 731 x 22 = 16.073 kgSS 

- EFEITO DO LODO QUÍMICO NA CONCENTRAÇÃO DE SSTA 

Para o ano 2.045, a produção de excesso de lodos ativados é estimada em 3.632 kgSS/dia. 

Assim, a produção total de lodo, incluindo o tratamento físico-químico fica estimada em: 

ΔXT = 3.632 + 731 = 4.363 kg SS/dia 

Portanto, 83,2% do lodo é de lodos ativados e 16,8% é de lodo químico. 

A quantidade total de SS será MXT = 79.902 + 16.073 = 95.975 kgSSTA   

A concentração de SSTA incluindo o lodo químico será de: 

X = SSTA = 95.975 / 33.600 = 2,86 kgSS/m3,   

 REMOÇÃO DO LODO DO SISTEMA, COM REMOÇÃO DE FÓSFORO: 
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O excesso de lodo total (excesso de lodos ativados mais lodo químico), 

removido do sistema de lodos ativados com remoção de fósforo, retirado da 

linha de retorno de lodo, com concentração de ~7 kgSS/m3, em 2.045, é 

estimada em: 

ΔX = 4.363 kgSS/dia 

QW = 4.363 / 7 = 623 m3/dia.  

Pode-se utilizar a mesma bomba de remoção de excesso de lodo ativado sem 

remoção de fósforo. 

- QUALIDADE DO EFLUENTE DOS DECANTADORES 

A qualidade do efluente das lagoas de decantação, na média, é estimada em: 

 SS < 30 mg/l 

 DBO < 20 mgO2/l 

 N-amoniacal ~1 mgN/l 

 P ~ 0,7 (0,5 a 1,0) mgP/l 

  N-nitrato ~10 mgN/l 

 

6.1.2.3. DESINFECÇÃO 

A desinfecção será por cloração, com o uso de hipoclorito de sódio. O sistema deverá 

atender a uma vazão máxima de 2045 de até 303 L/s ou 1.090 m3/h.  

Para efluentes de sistemas de tratamento por lodos ativados por aeração prolongada, a 

dosagem de cloro varia, normalmente na faixa de 2 a 8 mg Cl2/L, podendo-se considerar uma 

média de 4 mg/L. 

- Sistema de Dosagem de Cloro 

Será, com bomba dosadora. 

Deverá ter capacidade para fornecer até 8 mg Cl2 /L para a vazão máxima afluente de 1.090 

m3/h ou 8,7 kg Cl2 / hora. 

 O consumo médio estimado de cloro, á base de 4 mg/l é: 

 

ANO Necessidade de cloro Necessidade de hipoclorito a 
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kg / dia 12% 

L/dia 

2.015 59 489 

2.025 59 489 

2.035 58 483 

2.045 56 469 

 

CÂMARA DE CONTATO DE CLORO 

Deverá proporcionar um tempo de contato > 30 minutos para a vazão máxima de efluente de 

1.090 m3/h, resultando no volume de: 

VC CCL = (1.090 x 30) / 60 = 545 m3. 

Será utilizada 01 câmara de contato de cloro de 78,75  m³ , com: 

- Número de canais   = 7 

- Comprimento por canal  = 26 m 

- Largura de cada canal  = 1,5 m 

- Profundidade útil   = 3,0 m. 

 
6.1.2.4    ADENSAMENTO DO LODO 

O lodo removido do sistema de lodo ativado, com concentração de SS de ~6-7 

kgSS/m3, será bombeado para tanques adensadores de lodo, por gravidade, onde 

sofrerá um adensamento para teor de sólidos de ~2%, e daí será encaminhado para 

desaguamento em decanters centrífugos.  

.  

  



94 

 

 

- LODO PARA ADENSAMENTO 

Ano Sem remoção de 
fósforo 

Com remoção de 
fósforo 

kgSS/dia m3/dia kgSS/dia m3/dia 

2.015 2.914 486 - - 

2.025 3.132 522 3.894 556 

2.035 3.371 562 4.124 589 

2.045 3.632 605 4.363 623 

 

Serão utilizados 02 adensadores por gravidade.  

Para uma taxa de aplicação de SS de até 25 kgSS/m2/dia, a área necessária seria de:  

A = 4.363 / 25 = 175 m2 

Usar 02 adensadores de: 

- Diâmetro  D = 11,0 m 

- Profundidade útil junto à parede lateral = 4,2 m 

- Altura adicional livre = 0,6m. 

6.1.2.5   DESAGUAMENTO DO LODO 

O desaguamento do lodo será por decanters centrífugos, esperando-se um “lodo seco” com 

teor de sólidos de ~18%. 

As quantidades de lodo para desaguamento, após adensamento, com ~2% de teor de sólidos, 

são: 

QUANTIDADES DE LODO PARA DESAGUAMENTO 

Ano Sem remoção de 
fósforo 

Com remoção de 
fósforo 

kgSS/dia m3/dia kgSS/dia m3/dia 

2.015 2.914 146 - - 

2.025 3.132 157 3.894 195 
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2.035 3.371 169 4.124 206 

2.045 3.632 182 4.363 218 

 

 

- ESCOLHA DOS DECANTERS CENTRÍFUGOS 

Para final de plano, ano 2.045, poderão ser utilizados 02 decanters 

centrífugos, com capacidade para até 12 m3/h de lodo ou até 360 kgSS/h com 

teor de sólidos de ~2% (decanter centrífugo FP 600 2RS/M da Pieralisi, ou 

similar da Westfalia, da Alfa Laval ou da Andritz ou outros fabricantes). Para 

02 decanters implantados, a operação ao final de plano, sem remoção de 

fósforo poderá ser de ~8 horas/dia, ou se manter uma unidade de reserva 

será de 16 h/dia. Com remoção de fósforo a operação seria de 9 horas por dia 

em 2.045, com as 2 unidades em operação. 

- ALIMENTAÇÃO DOS DECANTERS CENTRÍFUGOS 

Vazão operacional do decanter centrífugo ≤ 12 m3/hora x decanter. 

As bombas de alimentação dos decanters centrífugos serão do tipo de 

deslocamento positivo, com capacidade de até 12 m3/h de lodo com teor de 

sólidos de até 2,0 a 2,5%. 

Serão utilizadas, em princípio, 03 (01 para cada decanter e 01 de reserva) 

bombas Nemo modelo NM053*1L da Netzsch do Brasil S.A., acionada por 

motor com velocidade variável e potência de 5 cv, ou similar. (conferir 

com a Netzsch). 

-  
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NECESSIDADE DE POLIELETRÓLITO NO DESAGUAMENTO 

Necessidade média esperada = 8 kg Poliel/1000 sólidos (faixa de 5 a 

10 kg Poliel/1000kg sólidos). 

Ano 

Necessidade de polieletrólito 

(kg poliel/dia) 

Sem remoção de fósforo Com remoção de fósforo 

2.015 23,3 - 

2.025 25,1 31,2 

2.035 27,0 33,0 

2.045 29,1 34,9 

 

- APLICAÇÃO DE POLIELETRÓLITO NO DESAGUAMENTO 

A aplicação de polieletrólito no desaguamento será em um misturador 

colocado na linha de alimentação de lodo, próximo à entrada do decanter.  

A máxima aplicação de lodo por decanter centrífugo será de: 

 X = 300 kg sol/hora x decanter  

Para um máximo de 10 kg poliel./1000 kg sólidos, tem-se: 

 10 x 300 / 1000 = 3,0 kg Poliel./hora 

O polieletrólito será aplicado diluído a 0,2%. A diluição do polímero para 0,2% 

e a aplicação dessa solução de polímero será através de uma unidade 

automatizada de preparo da solução e dosagem. Preferencialmente deverá 

ser utilizado polímero em pó. A unidade automatizada de preparo e dosagem 

do polímero deverá ter capacidade para preparar até 6 kg de polímero por 

hora e de dosar em 2 linhas independentes até 3,0 kg de polímero por linha, 

diluído a 0,2%. 
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Será utilizado, em princípio, 01 unidade diluidora/dosadora, com 03 (01 

reserva) linhas de dosagem para os 02 decanters centrífugos. 

O fornecedor deverá especificar o equipamento para atender à dosagem do 

polieletrólito especificada. 

- MISTURA DA SOLUÇÃO DE POLIELETRÓLITO AO LODO PARA 

DESAGUAMENTO. 

Usar misturador estático Komax “A” series, ou similar. O misturador deve ser 

fornecido juntamente com o decanter centrífugo. 

- QUANTIDADES DE LODO DESAGUADO PRODUZIDO. 

O decanter centrífugo deverá ter uma recuperação de sólidos de ~ 95% (aqui 

não considerado), produzindo um lodo desaguado com teor de sólidos de 

18% e com  = 1100 kg/m3. 

O quadro a seguir apresenta os valores estimados. 

Quantidades de “lodo seco” a 18% produzido. 

Ano 

Sem remoção de fósforo Com remoção de fósforo 

ΔXSECO 

(kg SS/dia) 

QSECO 

(m3/dia) 

ΔXSECO 

(kg SS/dia) 

QSECO 

(m3/dia) 

2.015 2.914 146 - - 

2.025 3.132 157 3.894 195 

2.035 3.371 169 4.124 206 

2.045 3.632 182 4.363 218 

 

6.1.2.6   DISPOSIÇÃO DO LODO SECO 

Será em aterro sanitário. 

6.2 ALTERNATIVA B (Localizada na vertente do Rio do Peixe) 

6.2.1 UNIDADES DA ETE 

A ETE terá as seguintes unidades: 
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- Grade a montante das elevatórias de esgoto 

- Peneiras; 

- Calha Parshall; 

- Desarenador do tipo gravitacional mecanizado; 

- Tratamento biológico anaeróbio através de Reatores UASB (Reator 

Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manto de Lodo); 

- Remoção e tratamento de gases do efluente dos Reatores UASBs; 

-Tratamento biológico aeróbio através de sistema de lodo ativado, sem nitrificação, com 

estabilização do excesso de lodo nos reatores UASB; 

- Tratamento físico-químico complementar para eventual futura implantação, para remoção 

de fósforo; com possibilidade de aplicação de produtos químicos entre os reatores biológicos 

e decantadores secundários, para remoção de fósforo; 

- Desinfecção com cloro; 

- Desaguamento do lodo através de decanters centrífugos. 

 

6.2.2 Pré Dimensionamento das Unidades 

6.2.2.1 Tratamento Preliminar - Gradeamento, Peneiras, Calha Parshall 

e Desarenação  

- Gradeamento 

O gradeamento será feito nas elevatórias de esgoto que alimentarão a ETE. 

- Peneiras 

A remoção de sólidos grosseiros será através do uso de peneiras móveis de 

fluxo frontal (do tipo acuagard ou similar), com abertura de 3 mm, de modo a 

remover material que tende a criar escuma, diminuindo tal efeito. O controle 

do escoamento nas peneiras será através de calhas Parshall, com rebaixo à 

sua entrada, colocada a jusante das peneiras, controlando o escoamento 

nessas unidades. 

Cada peneira deverá ter capacidade para QMÁX.MÁX. ≥ 300 L/s. 
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Serão utilizadas 02 peneiras com abertura de 3 mm, com capacidade ≥ 300 L/s. Usar peneira 

móvel de fluxo frontal, tipo tela mecânica rotativa (tipo aquaguard da Andritz) ou similar. 

(Ver com a Andritz a largura da peneira para atender uma vazão máxima ≥ 350 L/s) 

- Calha PARSHALL 

Será utilizada 01 calha Parshall, de largura nominal Ln = 30 cm (W= 1´), precedida de um 

rebaixo Z≈6 cm. A calha controlará o escoamento nas peneiras. 

 

- DESARENADORES 

Serào utilizados 02 desarenador mecanizado do tipo caixa de areia de tanque quadrado, de 

lados 4,88m x 4,88m, com área de 23,81 m2 cada. A taxa de escoamento superficial será de 

530 m3/m2.dia com as 2 unidades em operação. 

- MATERIAL RETIDO NA PENEIRA E AREIA RETIDA 

Quantidades de areia (30 L/1.000 m3 de esgoto) e material retido na peneira (120 L/1.000m3) 

retidos:  

 

ANO AREIA RETIDA             L/dia MATERIAL GRADEADO     L/dia 

2.015 440 1.760 

2.025 440 1.760 

2.035 435 1.740 

2.045 422 1.690 

 

- Disposição da areia e do material gradeado. 

Será em aterro sanitário municipal 

 

6.2.2.2 Tratamento Biológico Anaeróbio através de  Reatores UASB 

As vazões afluentes à ETE, de acordo com o Projeto Básico são: 

PARÂMETROS ANO   
2.015 

ANO   
2.025 

ANO   
2.035 

ANO   
2.045 

Qsanitária  média (l/s) 169,85 169,85 167,85 162,85 
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Qsanitária média (m3/dia) 14.675 14.675 14.502 14.070 

Qsanit,dia > contr. (l/s) 219,85 220,85 201,85 194,85 

Qmáx,sanit (l/s) 263,85 286,85 281,85 291,85 

 

Os Reatores UASBs são dimensionados em função das vazões afluentes e têm como 

principais parâmetros de dimensionamento os que se seguem:   

- Tempo de detenção hidráulica – pela NBR 12209/2.011, para temperatura do esgoto de 20 
0C o tempo de detenção hidráulico mínimo recomendado é de 8 horas. Este valor está ligado 

à capacidade de estabilização do lodo no reator. Todavia, pelo fato dos reatores receberem o 

lodo do tratamento biológico areóbio de jusante para estabilização, é recomendável um 

tempo de retenção mais elevado. 

- Velocidade ascencional na câmara de digestão - pela NBR 12209/2.011, este parâmetro é 

limitado a 0,7 m/h para a vazão média.  

- Taxa de escoamento superficial na zona de decantação - pela NBR 12209/2.011, este 

parâmetro é limitado a 1,2 m3/h.m2 para a vazão máxima.  

- Velocidade de passagem da zona de digestão para a zona de decantação - pela NBR 

12209/1, este parâmetro é limitado a 2,5 m/h para a vazão média e a 4,0 m/h para a vazão 

máxima. 

- Tempo de detenção hidráulica na zona de decantação - pela NBR 12209/1, este parâmetro 

deve ser ≥ a 1,5 h para a vazão média e ≥ a 1,0 h para a vazão máxima 

Portanto, para atender até ao final do plano (ano 2.045) e, levando-se em consideração o 

comportamento da vazão contribuinte para a ETE ao longo do tempo, será necessário 

implantar 04 (04 de início) Reatores UASB com as principais características: 

- Comprimento = 17,0m 

- Largura = 17,5m 

- Profundidade útil = 4,6m 

- Área transveral por unidade = 297,5 m2 

- Volume por unidade = 1.368,5 m3 

- Área de decantação por unidade = 229,5 m2 

- Área de passagem para a zona de decantação, por unidade = 68,0 m2 

- IMPLANTAÇÃO DOS UASBs 
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 ►04 em 2.015 

- PRODUÇÃO DE LODO NOS UASBs (2.045) 

Pelo Tratamento de Esgoto: 

 XR = 0,28 kg SS / kg DBO aplicada 

 XR = 0,28 x 5.713 = 1.600 kg SS/dia  

Do lodo secundário retornado aos Reatores UASB  

Lodo secundário sofrendo digestão, com redução nos Reatores UASB de 20% do lodo 

volátil (ver produção de lodo no pré-dimensionamento do lodo ativado). 

- LODO REMOVIDO DOS REATORES UASB 

Em 2045 - X = 1.600 + (1.292 – 0,2x 969) = 2.698 kg SS / dia 

  ΔQ = 108 m3/dia 

A estimativa do lodo removido dos UASBs ao longo do tempo é apresentada a seguir: 

Ano Lodo Removido dos 
UASBs 

kgSS/dia m3/dia 

2.015 2.429 97 

2.025 2.525 101 

2.035 2.617 105 

2.045 2.698 108 

 

O descarte de lodo dos UASBs, para desaguamento será feito com bombas de lodo, com 

capacidade para até 25 m3/h. Usar 03 (01 + 01R) bombas de lodo para até 15 m3/h cada. 

- QUEIMA DE GASES DOS UASBs 

A produção de gases estimada para os UASBs é de 140 NL/kgDQO aplicado, com 65 a 75% de 

CH4. Para o ano 2.045 a produção de gases é estimada em 1.600 Nm3/dia de gás. Usar 02 

queimadores para até 100 Nm3/h cada, de gás com 65 a 75% de metano. 

- EFLUENTE DOS UASBs 
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Estima-se um efluente dos UASBs com DBO de 120 mgO2/L, o que 

representa, para 2.045, com vazão de 162,85 L/s = 14.070 m3/dia, uma carga 

de DBO de 1.688 kg/dia 

6.2.2.3. REMOÇÃO DE GASES DE EFLUENTES DOS UASBs 

De modo a se minimizar problemas de odores e de corrosão será utilizado um tanque 

(câmara de “stripping”), com aeração, para a remoção de parte dos gases arrastados pelo 

efluente do tratamento anaeróbio. O ar efluente da câmara de “stripping”, contendo gases 

removidos do efluente do tratamento anaeróbio deverá sofrer tratamento através de um 

filtro biológico. 

- CÂMARA DE ‘STRIPPING” 

A câmara de “stripping” terá tempo de retenção hidráulico de 5 minutos para a vazão 

máxima. 

- Volume da câmara de “stripping” – VSTRIP = (291,85 x 60/1000) x 5 = 88 m3 

Serão utilizadas 02 câmara de “stripping” com: 

- Comprimento = 8,0 m 

 - Largura = 2,8 m 

- Profundidade útil = 4,0 m 

- Vazão de ar para a câmara de “stripping” 

▪ Será usado 0,5 Nm3Ar/min.m de comprimento de tanque 

▪ Vazão de ar = 4,0 Nm3Ar/min.  

- Usar 01 sopradores (ou compressor para 4,5 Nm3Ar/min. e pressão de 5,0 mca. 

▪ A câmara de “stripping” deverá ser protegida contra corrosão e deverá ter um chuveiro 

para abater eventual formação de espuma em sua superfície. 

- Filtro Biológico para Controle de Odores 

Valores recomendados por experimentos do Prof. J. R. Campos da EESC-USP: 

▪Tempo de retenção nos vazios do leito filtrante = 15 a 60 s (usado 45 s) 

▪ Percentual de vazios no leito filtrante ~ 50% 

▪ Volume total do filtro biológico = (4,5 x 45/60) x 2 = 6,8 m3 

▪ Camadas do leito filtrante (de baixo para cima) 
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- Camada de brita No2 envolvendo os tubos perfurados de distribuição do gás sob os 

filtros (~15 cm abaixo dos tubos + diâmetro dos tubos + ~15 cm acima dos tubos= 

0,40 m 

- Carvão de churrasqueira = 0,60 m 

- Lodo “seco” de ETE = 0,20 m 

- Terra vegetal com adubo orgânico = 0,15 m 

- grama em placas = 0,05 m 

- Altura total do filtro biológico = 1,40 m 

- Área do filtro a ser utilizada = 4,9 m2 

Usar 01 filtro para os gases de 5 m2. 

O filtro biológico para controle de odores pode ser construído em uma escavação em terra 

revestida com lençol plástico. A água drenada passa por um selo hídrico e é encaminhada 

para a entrada da ETE juntamente com o líquido drenado dos leitos de drenagem de lodo. O 

filtro é mantido úmido por um sistema de aspersão de água de jardim, com temporizador 

6.2.2.4. SISTEMA DE LODO ATIVADO 

- TANQUES DE AERAÇÃO 

A operação será considerada sem nitrificação. A aeração será através de ar difuso com bolhas 

finas.  

O afluente ao sistema de lodo ativado será o efluente dos UASBs (com DBO de ~120 mgO2/L). 

Assim, o afluente ao sistema de lodo ativado, para o ano 2.047, será: 

Vazão média = 162,85 L/s 

Vazão máxima = 291,85 L/s  

Carga de DBO = 1.688 kg DBO/dia Concentração DBO = 120 mgO2/L 

O sistema operará, sem nitrificação, com idade de lodo de ~5 dias (A/M ~ 0,348 

kgDBO/kgSSVTA.dia).  

Para o ano de 2.045, tem-se para carga de DBO afluente de 1.688 kgDBO/dia: 

Massas de SSVTA e SSTA necessárias 

MXV = 1.688 / 0,348 = 4.846 kgSSVTA 

Relação SSV/SS ~ 0,75 MX = 6.461 kgSSTA 
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Utilizando-se 02 tanques de aeração cada um com volume de 1.225 m3, resultando em um 

volume total de tanques de aeração de 2.450 m3, tem-se: 

X = SSTA = 6.461 / 2.450 = 2,64 kgSS/m3 

 XV = SSVTA = 1,98 kgSSV/m3 

- DIMENSÕES DOS TANQUES DE AERAÇÃO 

- Comprimento = 35,0 m 

- Largura = 7,0 m 

- Profundidade útil = 5,0 m 

- Volume útil = 1.225 m3 por unidade 

- Volume útil total = 2.450 m3  

- IMPLANTAÇÃO DOS TANQUES DE AERAÇÃO 

- 02 desde o início; 

  

- NECESSIDADE DE OXIGÊNIO 

As necessidades de oxigênio para o ano de 2.045 são estimadas em: 

Nec. O2 (média) = 1,0 kg O2 / kgDBO (carbonácea) 

Nec. O2 (média) = 1,0 x 1.688 = 1.688 kg O2 / dia = 70 kg O2 / hora   

Nec. O2 (pico) = 98 kg O2 / hora  Para 2.045  

- SISTEMA DE AERAÇÃO  

A aeração será com ar difuso, com bolhas finas.  

As necessidades de oxigênio para aeração são: 

Nec.O2 = 98 kg O2 /hora, para atender aos picos de demanda 

 

- CAPACIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE OXIGÊNIO DO SISTEMA 

DE AERAÇÃO 

Será utilizado sistema de aeração por ar difuso, com bolhas finas, utilizando 

domos ou tubos com difusores flexiveis. 
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 .  = O x , onde: 

 O = capacidade de transferência de oxigênio de teste, para hu = 5,0 

m 

 O,m  25 % para bolhas finas. 

  = coeficiente de correção para condições de campo = 0,48 

 .,m  0,48 x 0,25= 0,12ou 12,0%  

- Necessidade de O2 por tanque de aeração 

. NEC.O2 = 98 / 2 = 49 kgO2/hxtanque – usado 50 kgO2/hxtanque 

- Necessidade de fornecimento de ar por tanque de aeração 

Para 23,2% de O2 no ar, em massa, tem-se: 

 NEC.FORN.AR = 50 / (0,12 x 0,232) = 1.796 kgAr/h.tanque 

 Nec. Ar = 1.395 N m3ar/h x Tanque (Nec. Ar = 1.497 st.m3ar/h x 

tanque) 

 Nec. Ar = 23,2 N m3ar/min. x tanque (25,0 st.m3ar/min. x tanque) 

 Número necessário de domos difusores ~ 500 domos por tanque 

 Pressão de ar à saída do soprador = 6,0 mca 

- ESCOLHA DO SISTEMA DE AERAÇÃO  

O sistema de geração de ar, para o sistema atender a 46,4 Nm3Ar/minuto no total (02 

tanques), escolhido com certa folga, foi 03 (sendo 01 de reserva) sopradores tipo parafuso 

sem óleo (modelo ZS 37 60 Hz da Atlas Copco), com variador de freqüência, com seus 

acessórios, ou similar, com motor elétrico de 50 cv e consumo máximo de ~34 cv por 

conjunto motor-soprador. Consumo médio para aeração em 2.045, é estimado em 970 

kWh/dia. 

- Implantação dos Sopradores 

- 03 (02 + 01R) desde o início 

   

- DECANTADORES SECUNDÁRIOS 
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Serão utilizados 02 decantadores secundários, cada um com diâmetro D = 22 

m (área de 380 m2 por unidade e total de 760 m2) e profundidade útil junto à 

parede lateral de 3,8m. Para 2.045, se terá: 

 qA  19 m3 / m2.dia   para vazão média  

 qA  33 m3 / m2.dia   para vazão máxima  

- Taxa de aplicação de SS < 4 kgSS/m2.dia 

-  RETORNO DE LODO 

Recirculação de lodo será para até ~100% da vazão média. 

Usar 03 (01 de reserva) bombas, para até 81 l/s cada, com inversor de 

freqüência.  

- PRODUÇÃO DE LODO 

A produção de lodo, que é removido do sistema de lodo ativado, é estimada 

em: 

 X = 0,77 kgSS/kgDBO  

 X = 0,77 x 1.688 = 1.292 KgSS/dia  

A produção de excesso de lodo ativado ao longo do tempo é apresentada a 

seguir: 

Ano Produção de excesso de lodo 
ativado 

kgSS/dia kgSSV/dia m3/dia 

2.015 1.348 1.011 225 

2.025 1.348 1.011 225 

2.035 1.332 999 222 

2.045 1.292 969 215 

 

- REMOÇÃO DO EXCESSO DE LODO ATIVADO  
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O descarte de excesso de lodo ativado, será de ~1.292 kgSS/dia, da linha de 

retorno de lodo, com concentração de ~6 kgSS/m3. A vazão de descarte de 

excesso de lodo ativado (que irá para os UASBs) é estimada em: 

QW = 1.292 / 6 = 215 m3/dia  

Para descarte de excesso de lodo em 8h por dia, nas horas de menor vazão 

afluente à ETE, a vazão de descarte de excesso de lodo será de 27 m3/h. 

Para descarte do excesso de lodo ativado, serão utilizadas, no total 02 (01 de reserva) 

bombas para até 30 m3/h cada. A bomba será acoplada a motor de velocidade variável. 

- DESCARTE DO EXCESSO DE LODO ATIVADO 

O excesso de lodo ativado será removido, por bomba, conforme apresentado acima.  

O descarte do excesso de lodo será encaminhado diretamente para os 

Reatores UASB, para estabilização. O envio de excesso de lodo para os 

UASBs será à noite, durante ~8 horas/dia, nas horas de menor vazão afluente 

à ETE. 

 

6.2.2.5. TRATAMENTO FÍSICO QUÍMICO PARA EVENTUAL IMPLANTAÇÃO 

FUTURA PARA A REMOÇÃO DE FÓSFORO 

Quando e se requerido pelo órgão ambiental, será implantado um sistema 

físico químico para remoção de fósforo entre os decantadores secundários e 

o sistema de desinfecção.  

Para se ter um efluente final com P ≤1 mg/l, a dosagem de cloreto férrico deve ser de cerca 

de 60 mg/l, podendo ultrapassar este valor. O efluente do sistema de lodo ativado terá 

concentração de P na faixa de 8,4 mgP/L. Para previsão de uso de produtos químicos será 

considerado um efluente do sistema de lodos ativados com 8,4 mgP/l, basicamente como P-

PO4. 

O sistema de tratamento físico-químico será composto de: 

- Tanque de mistura rápida onde será dosado cloreto férrico; 

- Floculadores; 

- Decantadores lamelares; 

- Sistema de armazenamento e de dosagem de produtos químicos 

- Necessidade de coagulante 
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Neste dimensionamento será considerada uma aplicação média de 60 mg/l de 

cloreto férrico, porém, deixando o sistema de dosagem com capacidade para 

aplicações maiores. 

Assim, a necessidade média de cloreto férrico é estimada em: 

Ano 2.045 14.070 x 0,060 = 844 kg FeCl3 / dia 

Sendo o cloreto férrico comercial em solução a 38% e densidade de ρ 

= 1,42, as quantidades necessárias de solução de cloreto férrico comercial 

são: 

NECESSIDADES DE CLORETO FÉRRICO 

ANO Nec. FeCl3        
kg/dia 

Nec. de FeCl3  
38%    kg/dia 

Nec. de FeCl3 a 
38%   L/dia 

2.025 881 2.317 1.632 

2.035 870 2.290 1.613 

2.045 844 2.222 1.565 

 

- MISTURA RÁPIDA / COAGULAÇÃO E FLOCULAÇÃO 

As vazões e cargas afluentes ao sistema de mistura/coagulação, floculação e 

decantadores, para o final do plano são: 

QMédia = 162,85  l/s 

Qmáx. = 291,85 l/s 

P- PO4 = 8,4 mg/l   

O sistema de mistura/coagulação e floculação terá apenas uma linha, colocada entre os 

decantadores secundários e os decantadores lamelares, composta de: 

.Calha Parshall para mistura rápida; 

.Tanques de floculação; 

.Tanques de depósito e preparo de coagulantes; 

.Bombas de dosagem de coagulantes; 

O decantador final será do tipo lamelar. 
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Como coagulante será utilizado cloreto férrico comercial (FeCl3.6H2O).  

-  COAGULAÇÃO / MISTURA RÁPIDA E FLOCULAÇÃO 

Será utilizada 01 linha de mistura rápida/ coagulação, seguida de floculação, com capacidade 

para 162,85 L/s de vazão média e 291,85 L/s de vazão máxima. 

. MISTURA RÁPIDA - Para mistura rápida / coagulação será utilizada uma calha Parshall de 

Largura Nominal Ln = 30 cm (W = 1’). O coagulante será aplicado na garganta da calha com o 

uso de bombas dosadoras. 

. FLOCULAÇÃO - Para a floculação serão utilizados 03 tanques em série, 

com tempo de retenção total de ~12 a 15 minutos para a vazão máxima de 

291,85 L/s. 

Volume total de câmaras de floculação VT,floc = 243 m3 

Volume por câmara de floculação        VC,flc. = 81,0 m3 

Gradientes de Velocidade;  1a. Câmara G = 90 s-1 

     2a. Câmara G = 70 s-1 

     3a. Câmara G = 60 s-1 

Mistura dos Floculadores – serão utilizados para a floculação agitadores, um por câmara, 

com motor de velocidade ajustável, com P = 1,5 cv, por agitador (CONFERIR COM 

CATÁLOGOS DE FABRICANTES DO EQUIPAMENTO – ver o tipo de misturador). 

Dimensões dos compartimentos de floculação: 

.Em planta 4,5 m x 4,5 m 

Profundidade útil = 4,0 m 

Altura livre adicional = 0,6 m.  

Potência requerida para as “turbinas” de floculação 

P = . V.G2  

P = 1,029 x 10-4 (Kgf x s/m2) x 81 (m3) x G2 (s-2) 

P = 0,00834 x G2   (Kgf x m /s),     ou  P = 0,00834 x 9,81 x G2  (Watts) 

G = 90 s-1  P = 662 Watts 

G = 70 s-1  P = 401 Watts 

G = 60 s-1  P = 294 Watts 
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 (Usar misturador com motor de 1,5 cv) 

. DEPÓSITO E DOSAGEM DE COAGULANTES – CLORETO FÉRRICO (comercial a 38% de FeCl3) 

Dosagem estimada =60 mg/l para P ≤ 1 mg/l . 

Consumo estimado de FeCl3  para 60 mg/l, para o final de plano, em 2.045 

Nec. FeCl3 = 14.070 x 0,06 = 844 kg / dia 

Nec. Cloreto férrico comercial (a 38% e  = 1,42) = 2.222 kg/dia ou 1.565 L/dia. 

. CAPACIDADE DE DOSAGEM 

Para Qmax = 291,85 l/s = 1.051 m3/h, a capacidade de dosagem deve ser de até:  

80 x 1.051 / 1000 = 85 kg FeCl3 /hora. 

- SISTEMA DE DOSAGEM DE Fe Cl3 comercial. 

O FeCl3 será dosado diluído a 38 %. Portanto, no máximo a dosagem será de:  

85 / 0,38 = 223 kg /hora, de produto comercial a 38 %, com  = 1,42 

Vazão de dosagem de cloreto férrico comercial = 223 / 1,42 = 157 L/h. 

Para a dosagem do FeCl3, serão utilizadas bombas dosadoras com capacidade de até 

180 L/hora. 

- ARMAZENAMENTO DO FeCl3 COMERCIAL. 

Serão utilizados 02 tanques de 15 m3 (para 21.300 kg) cada um. O armazenamento é para 

~19 dias, para o final do plano. 

- PRODUÇÃO DE LODO QUÍMICO. 

SS resultante da coagulação / floculação (lodo químico) 

Foi considerado que o coagulante FeCl3 (162,5 g/Mol) reagirá preferencialmente com o 

fósforo, formando FePO4 (151 g/Mol), deixando um residual de pelo menos 0,3 mg/l de 

fósforo solúvel, reagindo, portanto, preferencialmente com 8,1 mgP/l. No caso de sobra de 

coagulante, o excesso reagirá formando Fe(OH)3 (107 g/Mol). 

Assim, tem-se: 

. Dosagem de cloreto férrico, de 60 mg/l de FeCl3, ou  

(60*10-3) / (162,5) = 0,369*10-3 Mol/l. 

. Concentração de P para reagir com o coagulante – 8,1 mgP-PO4/l, que representa: 

(8,1*10-3) / (31) = 0,262*10-3 Mol/l 
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. Tem-se, portanto, a formação de 0,262 Mol de FePO4/l e 0,107 Mol de Fe(OH)3/l, 

0,262 *151 + 0,107 *107 = 51 mgSS/l   Será adotado 60 mgSS/L 

Produção de lodo químico - ΔXQUIM 

ΔXQUIM = 14.070 x 0,06 = 844 kgSS/dia 

- DECANTADORES LAMELARES 

Para o uso de decantador lamelar o parâmetro básico de dimensionamento é 

a taxa de escoamento superficial, qA. 

qA  80 m3/m2xdia para  

qA,máx < 120  m3/m2xdia para Qmáx 

Serão utilizados, para a vazão média: 

- taxa de aplicação hidráulica de 70 m3 / m2.dia 

- Módulo tubular de plástico com espaçamento útil entre as placas 

paralelas ou dimensão similar nos dutos entre 0,07m a 0,10m 

- Tubos inclinados a 600 com a horizontal 

- Altura dos módulos projetados na vertical = 0,866 m 

- Comprimento das placas ou dutos L = 1,0 m 

- Área superficial necessária de decantador  

A = 14.070 / 70 = 201 m2 

- Usar 06 módulos, cada módulo com 02 “canais decantadores”, com: 

▪ Comprimento do “canal decantador” = 7,5 m (7,0m com os módulos 

de placas). 

▪ Largura do “canal decantador” = 2,5 m 

▪ Profundidade útil do decantador, junto às paredes verticais = 3,3 m 

▪ Distância entre a superfície dos módulos tubulares e a borda dos 

canais coletores de efluente decantado = 0,7 m 

- Alimentação dos “canais decantadores” – através de um canal central, entre 

os dois “canais decantadores”, de comprimento 7,5 m e largura de 0,50m, 
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com profundidade útil de 3,0 m. A passagem da água deste canal de 

alimentação para os 2 “canais decantadores” será através de uma abertura 

contínua, ao longo do canal, com altura de 0,3m.   

- Saída do efluente decantado – através de 06 canais transversais, 

alimentando um canal longitudinal externo, para cada “canal decantador”.  

- Poços de lodo do decantador – cada “canal decantador” terá 03 (06 no total por 

decantador) poços de lodo tronco piramidado com base superior de 2,5m x 2,5m e base 

inferior de 0,6m x 0,6m e profundidade de 1,5m. 

- REMOÇÃO DE LODO QUÍMICO DOS DECANTADORES LAMELARES 

A quantidade de lodo afluente aos decantadores lamelares é devida ao lodo químico (60 

mgSS/L) e aos SS efluentes do sistema de lodo ativado (estimada em 20 mgSS/L). 

ΔXAFL.DEC.LAM. = 14.070 x (0,02 + 0,06) = 1.126 kgSS/dia (ano 2.045) 

Para uma eficiência de 85% de remoção de SS no decantador lamelar, a quantidade de lodo 

removida dos decantadores lamelares fica em: 

 ΔXREM.DEC.LAM. = 0,85 x 1.126 = 957 kgSS/dia 

A concentração de lodo removido dos decantadores lamelares é estimada em 5 kg SS/m3. 

 ΔQREM.DEC.LAM. = 957 / 5 = 191 m3/dia 

- Produção de Lodo Químico Para Adensamento 

A produção estimada de lodo químico, para adensamento, ao longo do tempo (se exigido 

pelo órgão ambiental) é apresentado a seguir: 

  

Ano Produção de Lodo 
Químico para 
Adensamento 

kgSS/dia m3/dia 

2.025 998 200 

2.035 986 191 

2.045 957 191 
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O lodo será removido dos decantadores lamelares através de bombas, operando 10 minutos 

por hora por decantador. 

- Capacidade das bombas de remoção de lodo dos decantadores lamelares = 191/24 = 8 m3/h

 Usar bombas para até 10 m3/h com uma bomba de reserva. 

6.2.2.6 DESINFECÇÃO 

A desinfecção será por cloração, com o uso de hipoclorito de sódio. O sistema deverá 

atender a uma vazão máxima de 2045 de até 303 L/s ou 1.090 m3/h.  

Para efluentes de sistemas de tratamento por lodos ativados por aeração prolongada, a 

dosagem de cloro varia, normalmente na faixa de 2 a 8 mg Cl2/L, podendo-se considerar uma 

média de 4 mg/L. 

- Sistema de Dosagem de Cloro 

Será, com bomba dosadora. 

Deverá ter capacidade para fornecer até 8 mg Cl2 /L para a vazão máxima afluente de 1.090 

m3/h ou 8,7 kg Cl2 / hora. 

 O consumo médio estimado de cloro, á base de 4 mg/l é: 

 

ANO Necessidade de cloro 

kg / dia 

Necessidade de hipoclorito a 
12% 

L/dia 

2.015 59 489 

2.025 59 489 

2.035 58 483 

2.045 56 469 

 

CÂMARA DE CONTATO DE CLORO 

Deverá proporcionar um tempo de contato > 30 minutos para a vazão máxima de efluente de 

1.090 m3/h, resultando no volume de: 

VC CCL = (1.090 x 30) / 60 = 545 m3. 

Será utilizada 01 câmara de contato de cloro de 78,75  m³ , com: 

- Número de canais   = 7 
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- Comprimento por canal  = 26 m 

- Largura de cada canal  = 1,5 m 

- Profundidade útil   = 3,0 m. 

6.2.2.7 TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA 

6.2.2.7.1 ADENSADOR DE LODO REMOVIDO DOS DECANTADORES LAMELARES (somente 

necessário quando e se implantado o sistema de remoção de fósforo). 

O lodo removido dos decantadores lamelares será encaminhado para adensamento em 

adensadores por gravidade. 

Para uma taxa de aplicação de SS de 20 kgSS/m2.dia, a área de adensamento necessária será 

de  

AADENS. = 957 / 20 = 48 m2 

Usar 02 adensadores com:  

D = 6,0 m cada. 

Altura junto às paredes laterais = 3,8m 

Altura livre adicional = 0,6m 

Produção de lodo químico adensado, com teor de sólidos a ~2,5% 

Ano Produção de Lodo 
Químico para 
Adensamento 

kgSS/dia m3/dia 

2.025 998 40 

2.035 986 39 

2.045 957 38 

 

6.2.2.7.2 Desaguamento do Lodo 

- Estimativa da Produção de Lodo nos Reatores UASB. 

Conforme já apresentado no pré-dimensionamento dos Reatores UASBs, tem-se 

Ano Produção de Lodo 
Químico para 
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Adensamento 

kgSS/dia m3/dia 

2.015 2.429 97 

2.025 2.525 101 

2.035 2.617 105 

2.045 2.698 108 

Para o desaguamento do lodo retirado dos Reatores UASB, com teor de sólidos de cerca de 

2,5%, tem-se os volumes de lodo para desaguamento de: 

QUANTIDADES DE LODO PARA DESAGUAMENTO 

Ano Sem remoção de 
fósforo 

Com remoção de 
fósforo 

kgSS/dia m3/dia kgSS/dia m3/dia 

2.015 2.429 97 - - 

2.025 2.525 101 3.523 141 

2.035 2.617 105 3.603 144 

2.045 2.698 108 3.655 146 

 

- TANQUE DE LODO PARA DESAGUAMENTO 

Será usado um tanque de lodo para mistura dos lodos removido dos UASBs e 

lodo químico adensado. Esse tanque de lodo deverá ter capacidade para o 

volume diário a ser desaguado. 

Usar 02 tanques com volume de 76 m3 cada (O segundo tanque somente 

deverá ser implantado quando e se for implantado o sistema de remoção 

físico-químico de fósforo). 

Usar 02 tanques de 88 m3 cada, com: 

- comprimento = 4,8 m 

- Largura = 4,0 m 
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- Profundidade útil = 4,0 m 

O fundo do tanque deverá ter uma queda para o lado da sucção das bombas. 

(Obs. As dimensões são apenas sugestões. Acertar as dimensões de acordo com o 

terreno.) 

- ESCOLHA DOS DECANTERS CENTRÍFUGOS 

Para final de plano, ano 2.045, poderão ser utilizados 02 decanters 

centrífugos, com capacidade para até 7 m3/h de lodo ou até 210 kgSS/h com 

teor de sólidos de ~2,5% (decanter centrífugo FP 600 RS/M da Pieralisi, ou 

similar da Westfalia, da Alfa Laval ou da Andritz ou outros fabricantes). Para 

02 decanters implantados, a operação ao final de plano, sem remoção de 

fósforo poderá ser de ~8 horas/dia, ou se manter uma unidade de reserva 

será de 16 h/dia. Com remoção de fósforo a operação seria de 10,5 horas por 

dia em 2.045, com as 2 unidades em operação. 

- ALIMENTAÇÃO DOS DECANTERS CENTRÍFUGOS 

Vazão operacional do decanter centrífugo ≤ 7 m3/hora x decanter. 

As bombas de alimentação dos decanters centrífugos serão do tipo de 

deslocamento positivo, com capacidade de até 7 m3/h de lodo com teor de 

sólidos de até 2,5 a 3%. 

Serão utilizadas, em princípio, 03 (01 para cada decanter e 01 de reserva) 

bombas Nemo modelo NM045*1L da Netzsch do Brasil S.A., acionada por 

motor com velocidade variável e potência de 5 cv, ou similar. (conferir 

com a Netzsch). 

- NECESSIDADE DE POLIELETRÓLITO NO DESAGUAMENTO 

Necessidade média esperada = 8 kg Poliel/1000 sólidos (faixa de 5 a 

10 kg Poliel/1000kg sólidos). 

Ano 
Necessidade de polieletrólito 

(kg poliel/dia) 
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Sem remoção de fósforo Com remoção de fósforo 

2.015 19,4 - 

2.025 20,2 28,2 

2.035 20,9 28,8 

2.045 21,6 29,2 

 

- APLICAÇÃO DE POLIELETRÓLITO NO DESAGUAMENTO 

A aplicação de polieletrólito no desaguamento será em um misturador 

colocado na linha de alimentação de lodo, próximo à entrada do decanter.  

A máxima aplicação de lodo por decanter centrífugo será de: 

 X = 210 kg sol/hora x decanter  

Para um máximo de 10 kg poliel./1000 kg sólidos, tem-se: 

 10 x 210 / 1000 = 2,1 kg Poliel./hora 

O polieletrólito será aplicado diluído a 0,2%. A diluição do polímero para 0,2% 

e a aplicação dessa solução de polímero será através de uma unidade 

automatizada de preparo da solução e dosagem. Preferencialmente deverá 

ser utilizado polímero em pó. A unidade automatizada de preparo e dosagem 

do polímero deverá ter capacidade para preparar até 4,2 kg de polímero por 

hora e de dosar em 2 linhas independentes até 2,1 kg de polímero por linha, 

diluído a 0,2%. 

Será utilizado, em princípio, 01 unidade diluidora/dosadora, com 03 (01 

reserva) linhas de dosagem para os 02 decanters centrífugos. 

O fornecedor deverá especificar o equipamento para atender à dosagem do 

polieletrólito especificada. 

- MISTURA DA SOLUÇÃO DE POLIELETRÓLITO AO LODO PARA 

DESAGUAMENTO. 
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Usar misturador estático Komax “A” series, ou similar. O misturador deve ser 

fornecido juntamente com o decanter centrífugo. 

- QUANTIDADES DE LODO DESAGUADO PRODUZIDO. 

O decanter centrífugo deverá ter uma recuperação de sólidos de ~ 95% (aqui 

não considerado), produzindo um lodo desaguado com teor de sólidos de 

22% e com  = 1100 kg/m3. 

O quadro a seguir apresenta os valores estimados. 

Quantidades de “lodo seco” a 22% produzido. 

Ano 

Sem remoção de fósforo Com remoção de fósforo 

ΔXSECO 

(kg SS/dia) 

QSECO 

(m3/dia) 

ΔXSECO 

(kg SS/dia) 

QSECO 

(m3/dia) 

2.015 2.429 10,0 - - 

2.025 2.525 10,4 3.523 14,6 

2.035 2.617 10,8 3.603 14,9 

2.045 2.698 11,2 3.655 15,1 

 

6.1.2.6   DISPOSIÇÃO DO LODO SECO 

Será em aterro sanitário. 

 

6.3 ALTERNATIVA C (Localizada na vertente do Rio do Peixe) 

6.3.1 UNIDADES DA ETE 

A ETE terá as seguintes unidades: 

- Grade a montante das elevatórias de esgoto 

- Peneiras; 

- Calha Parshall; 

- Desarenador do tipo gravitacional mecanizado; 
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- Tratamento biológico anaeróbio através de Reatores UASB (Reator 

Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manto de Lodo); 

- Remoção e tratamento de gases do efluente dos Reatores UASBs; 

-Tratamento biológico aeróbio através de sistema de lodo ativado, sem nitrificação, com 

estabilização do excesso de lodo nos reatores UASB; 

- Tratamento físico-químico complementar para eventual futura implantação, para remoção 

de fósforo; com possibilidade de aplicação de produtos químicos entre os reatores biológicos 

e decantadores secundários, para remoção de fósforo; 

- Desinfecção com cloro; 

- Desaguamento do lodo através de decanters centrífugos. 

 

6.3.2 Pré Dimensionamento das Unidades 

6.3.2.1 Tratamento Preliminar - Gradeamento, Peneiras, Calha Parshall 

e Desarenação  

Será idêntico à Alternativa B 

6.3.2.2 Tratamento Biológico Anaeróbio através de  Reatores UASB 

Será idêntico à Alternativa B 

6.3.2.3 REMOÇÃO DE GASES DE EFLUENTES DOS UASBs 

Será idêntico à Alternativa B 

6.3.2.4 TRATAMENTO BIOLÓGICO AERÓBIO POR FILTROS BIOLÓGICOS AERADOS 

SUBMERSOS (FBAS) 

- FILTROS BIOLÓGICOS AERADOS SUBMERSOS 

Os filtros biológicos aerados submersos deverão operar com uma recirculação de lodo do 

decantador secundário, de modo a se ter condições de oxidar os surfactantes. O sistema 

deverá operar com uma relação A/M≤0,5 kgDBO/kgSSVFB.dia incluindo as biomassas aderida 

ao material suporte de biomassa e mais a biomassa em suspensão no filtro biológico aerado 

submerso. Esta condição operacional é apenas para a remoção de matéria orgânica, não se 

obtendo a nitrificação. 

QUANTIDADE DE LODO (SSVFB) NO SISTEMA (ANO 2.047) 

. Relação A/M:  A/M = 0,45 KgDBO/KgSSVFBxdia   

. carga de DBO = 1.688 KgDBO/dia 
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Logo tem-se: A/M = 0,45 = 1.688 / MXV    onde, 

 

MXV = massa de SSV nos reatores biológicos 

MXV = 1.688 / 0,45 = 3.751 kg SSVFB 

Os filtros biológicos aeróbios submersos (FBAS) operam normalmente com 

taxas de 10 a 12gDBO/dia.m2 de material suporte de biomassa.  

Para 10 gSSV/m2 de material suporte de biomassa, a área de material suporte 

requerida é de: 

 ASUP. = 1.688.000 / 10 = 168.800 m2 

Para material suporte plástico com ~95% de vazios e área superficial 

especifica de 125 m2/m3, o volume de material de enchimento requerido é de: 

VMat.Sup. = 168.800 / 125 = 1.350 m3  

Para o sistema operando sem nitrificação ao final do plano, serão utilizados 

02 FBAS com: 

 - Base quadrada de 13,0m x 13,0m (Área = 169 m2) 

 - Altura de material suporte de biomassa = 4,0m 

 - Altura livre da câmara de entrada do filtro = 0,8m 

 - Altura de água sobre o material suporte de biomassa = 0,5m 

 - Altura da base de apoio do material suporte de biomassa = 

desprezível  

 - Altura útil total do FBAS = 5,3m 

 - Volume de material suporte de biomassa = 676 m3 por FBAS 

 - Volume disponível para biomassa em suspensão = VDISP.SUSP  

 VDISP.SUSP =  676x0,95 + 169x(0,5 + 0,8) = 861,9 m3 por FBAS 

A biomassa aderida ao meio suporte de plástico é normalmente entre 10 e 12 

gSSV/m2 de material suporte de biomassa. 

Assim, a quantidade de biomassa aderida ao meio suporte é estimada em 

pelo menos: 

 MXV,ADER. = 2 x 676 x 125 x 10 /1000 =  1.690 kgSSV  

A massa de SSV em suspensão fica em: 

 MXV,SUSP. = 3.751 – 1.690 = 2.061 kgSSV 

A concentração de SSV em suspensão resulta em: 
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 XV,SUSP. = 2.061 / (2x861,9) = 1,20 kgSSV/m3 

Para uma relação estimada SSV/SS ~0,75, a concentração de SS em 

suspensão é: 

 XSUSP. = 1,20 / 0,75 = 1,60 kgSS/m3 

 

- SISTEMA DE AERAÇÃO 

Para aeração serão utilizados difusores de bolhas grossas (tubos perfurados). 

 Necessidade de oxigênio para aeração, sem nitrificação 

 Nec. O2 = 1,0 kg O2 / kgDBO (na média) 

 Nec. O2 = 1,0 x 1.688 / 24 = 70,3 kg O2/hora  na média 

 Nec. O2 = 98 kg O2/hora  para atender aos picos 

- CAPACIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE OXIGÊNIO DO SISTEMA 
DE AERAÇÃO 

 
Será utilizado sistema de aeração por ar difuso, com bolhas grossas, 
utilizando tubos perfurados. 
 

 .  = O x , onde: 
 

 O = capacidade de transferência de oxigênio de teste 
 

 O,m  18% para bolhas grossas em reatores com material suporte de 
biomassa. 

 

  = coeficiente de correção para condições de campo = 0,58 
 

 .,m  0,58 x 0,18= 0,10 ou 10%  
 
- NECESSIDADE DE O2 POR TANQUE REATOR AERÓBIO 
 
. NEC.O2 = 98 / 2 = 49 kgO2/h.FBAS 
 
- NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE AR POR TANQUE 

REATOR 

Para 23,2% de O2 no ar, em massa, tem-se: 

 NEC.FORN.AR = 49 / (0,10 x 0,232) = 2.112 kgAr/h.FBAS 
  
 Nec. Ar = 1.640 N m3ar/h x FBAS (Nec. Ar = 1.760 st.m3ar/h x FBAS) 
 
 Nec. Ar = 27,3 N m3ar/min. x FBAS (29,3 st.m3ar/min. x FBAS) 
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 Pressão de ar à saída do soprador = 6,0 mca 
 
- ESCOLHA DO SISTEMA DE AERAÇÃO  
 
SISTEMA DE AERAÇÃO ESCOLHIDO 

Para fornecer 27,3 Nm3Ar/minuto (29,3 st.m3ar/min.) por FBAS, para a aeração, com certa 

folga, será utilizada uma grade de tubos, com um tubo central principal, de D=300 mm  e 

saindo da linha principal, a cada ~70 cm, um tubo de D=110 mm para cada lado, indo até a 

extremidade do reator, onde serão unidos por tubos também de D=110mm. Esses tubos 

laterais com D=110 mm, serão perfurados em sua geratriz inferior, com furos de 4mm, a cada 

20 cm.    

O sistema de geração de ar, para o sistema de FBAS operando sem nitrificação, para 54,6 

Nm3Ar/minuto no total, escolhido com certa folga, foi 03 (sendo 01 para cada FBAS e 01 de 

reserva) sopradores tipo parafuso sem óleo (modelo ZS 37 – 60HZ da Atlas Copco, ou similar) 

com variador de freqüência, com seus acessórios, com motor elétrico de 50 cv e consumo 

máximo de ~43 cv por conjunto motor-soprador. Consumo médio estimado para aeração em 

2.045, é estimado em 1.220 kWh/dia. 

   

- DECANTADORES SECUNDÁRIOS 

Serão utilizados 02 decantadores secundários, cada um com diâmetro D = 22 

m (área de 380 m2 por unidade e total de 760 m2) e profundidade útil junto à 

parede lateral de 3,8m. Para 2.045, se terá: 

 qA  19 m3 / m2.dia   para vazão média  

 qA  33 m3 / m2.dia   para vazão máxima  

-  RETORNO DE LODO 

Recirculação de lodo será para até ~50% da vazão média. 

Usar 03 (01 de reserva) bombas, para até 81 l/s cada, com inversor de 

freqüência.  

- PRODUÇÃO DE LODO 

A produção de lodo, que é removido do sistema de lodo ativado, é estimada 

em: 

 X = 0,77 kgSS/kgDBO  

 X = 0,77 x 1.688 = 1.292 KgSS/dia  
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A produção de excesso de lodo ativado ao longo do tempo é apresentada a 

seguir: 

Ano Produção de excesso de lodo 
ativado 

kgSS/dia kgSSV/dia m3/dia 

2.015 1.348 1.011 225 

2.025 1.348 1.011 225 

2.035 1.332 999 222 

2.045 1.292 969 215 

 

- REMOÇÃO DO EXCESSO DE LODO ATIVADO  

O descarte de excesso de lodo ativado, será de ~1.292 kgSS/dia, da linha de 

retorno de lodo, com concentração de ~6 kgSS/m3. A vazão de descarte de 

excesso de lodo ativado (que irá para os UASBs) é estimada em: 

QW = 1.292 / 6 = 215 m3/dia  

Para descarte de excesso de lodo em 8h por dia, nas horas de menor vazão 

afluente à ETE, a vazão de descarte de excesso de lodo será de 27 m3/h. 

Para descarte do excesso de lodo ativado, serão utilizadas, no total 02 (01 de reserva) 

bombas para até 30 m3/h cada. A bomba será acoplada a motor de velocidade variável. 

- DESCARTE DO EXCESSO DE LODO ATIVADO 

O excesso de lodo ativado será removido, por bomba, conforme apresentado acima.  

O descarte do excesso de lodo será encaminhado diretamente para os Reatores UASB, para 

estabilização. O envio de excesso de lodo para os UASBs será à noite, durante ~8 horas/dia, 

nas horas de menor vazão afluente à ETE. 

6.3.2.5. TRATAMENTO FÍSICO QUÍMICO PARA EVENTUAL IMPLANTAÇÃO FUTURA PARA A 

REMOÇÃO DE FÓSFORO 

Será idêntica à Alternativa B 

6.3.2.6 DESINFECÇÃO 

Será idêntica à Alternativa B 

6.3.2.7 TRATAMENTO DA FASE SÓLIDA 
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Será idêntica à Alternativa B 

 

6.4 ALTERNATIVA D (Localizada na vertente do Rio do Peixe) 

6.4.1 UNIDADES DA ETE 

A ETE terá as seguintes unidades: 

- Grade a montante das elevatórias de esgoto 

- Peneiras; 

- Calha Parshall; 

- Desarenador do tipo gravitacional mecanizado; 

-Tratamento biológico aeróbio através de lodo ativado por aeração prolongada, com 

possibilidade de aplicação de produto químico entre o tanque de aeração e os 

decantadores secundários para remoção de fósforo; 

- Desinfecção com cloro; 

- Desaguamento do lodo removido das lagoas de decantação e gerado no tratamento 

físico-químico, decanters centrífugos. 

 

6.4.2 PRÉ DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES 

6.4.2.1 TRATAMENTO PRELIMINAR – PENEIRAMENTO, CALHA 

PARSHALL E DESARENAÇÃO  

Será idêntico à Alternativa B 

6.4.2.2 TRATAMENTO BIOLÓGICO POR LODO ATIVADO POR 

AERAÇÃO PROLONGADA, COM NITRIFICAÇÃO E DESNITRIFICAÇÃO 

SIMULTÂNEA E POSSÍVEL APICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA 

REMOÇÃO DE FÓSFORO 

Neste sistema, será utilizado tanque reator biológico com aeração controlada 

seguidos de decantadores secundários, sistema de retorno de lodo ativado, 

além de sistema de descarte de excesso de lodo ativado. Entre os tanques 

aerados e os decantadores secundários será possível a aplicação futura de 

produtos químicos para a remoção de fósforo.  
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O sistema será pré-dimensionado para atender à carga afluente do ano 2045, 

utilizando-se a capacidade máxima da ETE.  

 

- QUANTIDADE DE LODO (SSTA) NO SISTEMA (ANO 2.045) 

 

Será considerado, para nitrificação e desnitrificação simultânea: 

 

. Relação A/M:   A/M = 0,106 KgDBO/KgSSTAxdia (idade de lodo ~ 

22 dias) 

 

. carga de DBO = 5.905 KgDBO/dia 

 

Logo tem-se: A/M = 0,106 = 5.905 / XV.Vt onde, 

 

XV = concentração dos SSVTA nos reatores biológicos 

Vt = volume total de reatores biológicos 

XV.Vt = 5.905 / 0,106 = 55.931 kg SSTA 

X.Vt = 55.931 / 0,7 = 79.902 kg SSVTA 

Vt = 27.000 m3  

X = 79.902 / 27.000 = 2,96 kg SS/m3 

Xv = X . 0,7 = 2,07 kgSSV/m3 

Serão utilizado 02 tanque de aeração, com 13.500 m3 cada, com 

profundidade útil de 6,0m.   

   

PRINCIPAIS DIMENSÕES DOS REATORES BIOLÓGICOS (02 no total) 

  

Característica Dimensões 

Comprimento  127,0 m 

Largura  73,0 m 

Profundidade útil 3,5m 

Altura livre adicional ~0,7m 
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Volume por tanque 13.500 m3 

Volume total 27.000 m3 

 

- SISTEMA DE AERAÇÃO 

Para aeração serão utilizados difusores de bolhas finas. Aeração por 

aeradores mecânicos de alta rotação não é indicado pela excessiva 

manutenção que requerem e também pela baixa eficiência. Mesmo aeradores 

mecânicos de baixa rotação não apresentam grande eficiência. O sistema de 

difusão será com domos difusores flexíveis. 

 Necessidade de oxigênio para aeração, incluindo nitrificação total 

 Nec. O2 carbonácea= 1,5 kg O2 / kgDBO (na média) 

 Nec. O2 nitrificação = 4,57 kg O2 / kgNDISP  na média 

 NDISP. = N-NKTAFL. – 0,1xΔXV 

 Recuperação de O2 pela desnitrificação = 2,86 x N-NO3 removido 

 ΔXV = MXV / Rs Rs = idade de lodo = 22 dias 

 Nec. O2 média = 1,5 x DBO + 4,57 (N-NKTAFL. – 0,1xMXV/22) – 

2,86x0,75xNDISP (kg/dia) 

 Nec. O2 média = 1,5 x 5.905 + 4,57 (992 – 0,1x55.931/ 22) – 

2,86x0,75x738 

 Nec. O2 média = 8.858 + 3.373 – 1.583 = 10.648 kg O2/dia 

 Nec. O2 para atender aos picos = 1,4 x Nec. O2 média 

 Nec. O2 para atender aos picos = 621 kg O2/h 

 

- CAPACIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE OXIGÊNIO DO SISTEMA 
DE AERAÇÃO 

 
Será utilizado sistema de aeração por ar difuso, com difusores de bolhas 
finas, do tipo membrana flexível. 
 

 .  = O x , onde: 
 

 O = capacidade de transferência de oxigênio de teste 
 

 O,m  30% para difusores tubulares flexíveis de bolha fina. 
 

  = coeficiente de correção para condições de campo = 0,5 
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 .,m = 0,15 ou 15%  
 
- NECESSIDADE DE O2 para o ano 2.045: 
 
. Nec. O2 para atender aos picos = 621 kgO2/h 
 
- NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE AR  

Para 23,2% de O2 no ar, em massa, tem-se: 

. Ar/h  kg 17.845= 
0,232 x 0,15

621
 = FORN.AR NEC.   

 Nec. Ar = 4,96 kgar/s. 

 Nec. Ar = 14.871 st.m3ar/h (st.m3ar/h = vazão de ar a 20 0C e 1 

atm) 

 Ou Nec. Ar = 13.856 Nm3ar/h 

 Nec. Ar = 248 st.m3ar/min. ou Nec. Ar = 231 Nm3ar/min. 

  Pressão de ar à saída do soprador = 4,5 mca 

- ESCOLHA DO SISTEMA DE AERAÇÃO  

- SISTEMA DE AERAÇÃO ESCOLHIDO 

Para fornecer o oxigênio necessário para a aeração, foram selecionados domos difusores de 

membrana flexível. (O sistema de aeração deverá estar preparado para atender à operação 

sem desnitrificação, para até ~320 Nm3ar/min.) 

Para transferência do oxigênio necessário ao processo, serão utilizados,  em 

cada tanque, 3.200 difusores de bolha fina de membrana flexível. Total para 

os 2 tanques de 6.400 domos difusores. 

(Ver com os fornecedores o número certo de difusores para atender a vazão 

de ar requerida, ou de tubos difusores) 

 

O sistema de geração de ar, para até 344 st.m3Ar/minuto (320 Nm3Ar/minuto), 

escolhido, foi 06 (sendo 01 de reserva) sopradores tipo parafuso sem óleo, 

com variador de freqüência, com seus acessórios, ou similar, com motor 

elétrico de 125 cv e consumo máximo de ~82 cv por conjunto motor-soprador. 



128 

 

Em primeira etapa serão implantados apenas 05 sopradores (sendo 01 de 

reserva). 

- Potência máxima consumida = 328 cv para o ano 2.015 e 410 cv em 2.045, apenas quando 

se operar sem desnitrificação. O usual, operando com nitrificação e desnitrificação 

simultânea será de potência máxima consumida = 246 cv para o ano 2.015 e 328 cv em 2.045 

- CONSUMO MÉDIO EM 2.045 ~4.650 kW.h/dia 

  

- DECANTADORES SECUNDÁRIOS 

Serão utilizados 02 decantadores secundários, cada um com diâmetro D = 

25m (área de 490,63 m2 por unidade e total de 981 m2) e profundidade útil 

junto à parede lateral de 3,8m. Para 2.045, se terá: 

 

 qA  14,9 m3 / m2.dia   para vazão média 

  

 qA  25,7 m3 / m2.dia   para vazão máxima 

 

- RETORNO DE LODO 

Será para até 100% da vazão média. 

 QREC =170 l/s (usual será de 170 L/s sem remoção de P) 

Usar 03 (01 de reserva) bombas, para até 85 l/s cada, com inversor de 

freqüência, com altura manométrica de ~5 mca. 

 
- PRODUÇÃO DE LODO 
 
A produção de lodo, que é removido do sistema de aeração prolongada, é 

estimada em 0,62 KgSS/KgDBO. Isto representa uma “produção” estimada de 

lodo de: 

 X = 0,62 x 5.905 = 3.670 KgSS/dia  

 
- REMOÇÃO DO EXCESSO DE LODO ATIVADO  
 

O descarte de excesso de lodo ativado, para 2.045, será de ~3.670 kgSS/dia, 

da linha de retorno de lodo ativado, com concentração de ~6 kgSS/m3. A 

vazão de descarte de excesso de lodo ativado é estimada em: 

QW = 3.670 / 6 = 605 m3 / dia = 25,2 m3/h. 
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Para descarte do excesso de lodo ativado, serão utilizadas, no total,  03 (01 

de reserva) bombas  (acoplada a motor de velocidade variável), para até 15 

m3/hora de vazão.  

- OBRAS E OPERAÇÕES ADICIONAIS PARA REMOÇÃO DE FÓSFORO 

Para a remoção de fósforo, será aplicado produto químico (cloreto férrico, ou 

sulfato ferroso, ou sulfato de alumínio ou ainda policloreto de alumínio) entre 

os tanques de aeração e os decantadores secundários. Para a remoção de 

fósforo serão necessários: 

O sistema de tratamento físico-químico, ADICIONAL, será composto de: 

- sistema de mistura rápida onde será dosado cloreto férrico; 

- Sistema de armazenamento e de dosagem de produtos químicos 

Necessidade de coagulante 

A concentração de fósforo no efluente do sistema de lodo ativado, 

considerando a remoção pelo descarte de excesso de lodo ativado é 

estimada em 6,9 mgP/L.  

Para remoção de Fósforo dentro do tratamento biológico aeróbio, deixando 

um residual de P solúvel de cerca de 0,3 mgP/L, dosagens de cloreto férrico 

de cerca de 50 mg/l devem ser utilizadas, podendo às vezes necessitar de 

dosagens mais elevadas. Neste pré-dimensionamento será considerada uma 

aplicação média de 80 mg/l de cloreto férrico, porém, deixando o sistema de 

dosagem com capacidade para aplicações maiores. 

Assim, a necessidade média de cloreto férrico é estimada em: 

Ano 2.045   14.612 x 0,05 = 731 kg FeCl3 / dia 

Sendo o cloreto férrico comercial em solução a 38% e densidade de ρ = 1,42, 

as quantidades necessárias de solução de cloreto férrico comercial são: 

NECESSIDADES DE CLORETO FÉRRICO 

ANO Nec. FeCl3     
(kg/dia) 

Nec. de FeCl3  
38%    (kg/dia) 

Nec. de FeCl3 a 
38%  (L/dia) 

2.025 762 2.005 1.412 
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2.035 753 1.962 1.396 

2.045 731 1.923 1.354 

 

- MISTURA RÁPIDA / COAGULAÇÃO E FLOCULAÇÃO 

As vazões e cargas afluentes ao sistema de mistura/coagulação, e 

decantadores secundários, para o final do plano são: 

QMédia = 338 l/s (169 l/s de esgoto e 169 l/s de recirculação) 

Qmáx. = 473 l/s  (303 l/s de esgoto e 170 l/s de recirculação)  

P- PO4 = 6,9 mg/l (apenas considerada a vazão de esgoto)  

O sistema de mistura/coagulação e dosagem terá apenas uma linha, composta de: 

. Calha Parshall para mistura rápida / coagulação; 

. Tanques de depósito e preparo de coagulantes; 

. Bombas de dosagem de coagulantes; 

Como coagulante será utilizado cloreto férrico comercial. 

-  COAGULAÇÃO / MISTURA RÁPIDA 

Será utilizada 01 linha de mistura rápida/ coagulação, com capacidade nominal para 321 l/s 

de vazão média e 473 l/s de vazão máxima. 

. MISTURA RÁPIDA - Para mistura rápida / coagulação será utilizada uma calha Parshall de 

Largura Nominal Ln = 45 cm (W = 1’1/2). O coagulante será aplicado na garganta da calha com 

o uso de bombas dosadoras. 

. DEPÓSITO E DOSAGEM DE COAGULANTES – CLORETO FÉRRICO (comercial a 38% de FeCl3) 

Dosagem estimada = 50 mg/l para P ≤ 1 mg/l . 

Consumo estimado de FeCl3 para 50 mg/l, para o final de plano, em 2029 

Nec. FeCl3 = 14.612 x 0,05 = 731 kg / dia 

Nec. Cloreto férrico comercial (a 38% e  = 1,42) = 1.923 kg/dia ou 1.354 l/dia. 

. CAPACIDADE DE DOSAGEM 

Para Qmax = 303 l/s = 1.091 m3/h, a capacidade de dosagem deve ser de até:  

70 x 1.091 / 1000 = 76 kg FeCl3 /hora. 
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- SISTEMA DE DOSAGEM DE Fe Cl3 comercial. 

O FeCl3 será dosado diluído a 38 %. Portanto, no máximo a dosagem será de:  

76 / 0,38 = 201 kg /hora, de produto comercial a 38 %, com  = 1,42 

Vazão de dosagem de cloreto férrico comercial = 201 / 1,42 = 142 L/h. 

Para a dosagem do FeCl3, serão utilizadas bombas dosadoras com capacidade de 30 a 200 

L/hora. 

- ARMAZENAMENTO DO FeCl3 COMERCIAL. 

Serão utilizados 02 tanques de 15 m3 (para 21.300 kg) cada um. O armazenamento é para 

~22 dias, para o final do plano.  

- SS resultante da coagulação / floculação (lodo químico) 

Foi considerado que o coagulante FeCl3 (162,5 g/Mol) reagirá preferencialmente com o 

fósforo, formando FePO4 (151 g/Mol), deixando um residual de 0,3 mg/l de fósforo solúvel, 

reagindo, portanto, preferencialmente com 6,6 mgP/l. No caso de sobra de coagulante, o 

excesso reagirá formando Fe(OH)3 (107 g/Mol). 

Assim, tem-se: 

. Dosagem de cloreto férrico, de 50 mg/l de FeCl3, ou  

(50*10-3) / (162,5) = 0,3077*10-3 Mol/l. 

. Concentração de P para reagir com o coagulante – 6,6 mgP-PO4/l, que representa: 

(6,6*10-3) / (31) = 0,2113*10-3 Mol/l 

. Tem-se, portanto, a formação de 0,2113 Mol de FePO4/l e 0,0964 Mol de Fe(OH)3/l, 

ou 

0,2113 *151 + 0,0964 *107 = 42,2 mgSS/l  considerado 50 mgSS/l. 

- PRODUÇÃO DE LODO QUÍMICO - ΔXQUIM 

ΔXQUIM = 14.612 x 0,05 = 731 kgSS/dia 

Quantidade de lodo químico no sistema = MXQUIM = 731 x 22 = 16.073 kgSS 

- EFEITO DO LODO QUÍMICO NA CONCENTRAÇÃO DE SSTA 

Para o ano 2.045, a produção de excesso de lodos ativados é estimada em 3.632 kgSS/dia. 

Assim, a produção total de lodo, incluindo o tratamento físico-químico fica estimada em: 

ΔXT = 3.632 + 731 = 4.363 kg SS/dia 

Portanto, 83,2% do lodo é de lodos ativados e 16,8% é de lodo químico. 
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A quantidade total de SS será MXT = 79.902 + 16.073 = 95.975 kgSSTA   

A concentração de SSTA incluindo o lodo químico será de: 

X = SSTA = 95.975 / 27.000 = 3,55 kgSS/m3,   

 REMOÇÃO DO LODO DO SISTEMA, COM REMOÇÃO DE FÓSFORO: 

O excesso de lodo total (excesso de lodos ativados mais lodo químico), 

removido do sistema de lodos ativados com remoção de fósforo, retirado da 

linha de retorno de lodo, com concentração de ~7 kgSS/m3, em 2.045, é 

estimada em: 

ΔX = 4.363 kgSS/dia 

QW = 4.363 / 7 = 623 m3/dia.  

Pode-se utilizar a mesma bomba de remoção de excesso de lodo ativado sem 

remoção de fósforo. 

- QUALIDADE DO EFLUENTE DOS DECANTADORES 

A qualidade do efluente das lagoas de decantação, na média, é estimada em: 

 SS < 30 mg/l 

 DBO < 20 mgO2/l 

 N-amoniacal ~1 mgN/l 

 P ~ 0,7 (0,5 a 1,0) mgP/l 

  N-nitrato ~10 mgN/l 

 

6.4.2.3 DESINFECÇÃO 

Será idêntica à Alternativa B. 

 
6.4.2.4    ADENSAMENTO DO LODO 

O lodo removido do sistema de lodo ativado, com concentração de SS de ~6-7 

kgSS/m3, será bombeado para tanques adensadores de lodo, por gravidade, onde 

sofrerá um adensamento para teor de sólidos de ~2%, e daí será encaminhado para 

desaguamento em decanters centrífugos.  

.  
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- LODO PARA ADENSAMENTO 

Ano Sem remoção de 
fósforo 

Com remoção de 
fósforo 

kgSS/dia m3/dia kgSS/dia m3/dia 

2.015 2.914 486 - - 

2.025 3.132 522 3.894 556 

2.035 3.371 562 4.124 589 

2.045 3.632 605 4.363 623 

 

Serão utilizados 02 adensadores por gravidade.  

Para uma taxa de aplicação de SS de até 25 kgSS/m2/dia, a área necessária seria de:  

A = 4.363 / 25 = 175 m2 

Usar 02 adensadores de: 

- Diâmetro  D = 11,0 m 

- Profundidade útil junto à parede lateral = 4,2 m 

- Altura adicional livre = 0,6m. 

6.4.2.5   DESAGUAMENTO DO LODO 

O desaguamento do lodo será por decanters centrífugos, esperando-se um “lodo seco” com 

teor de sólidos de ~18%. 

As quantidades de lodo para desaguamento, após adensamento, com ~2% de teor de sólidos, 

são: 

QUANTIDADES DE LODO PARA DESAGUAMENTO 

Ano Sem remoção de 
fósforo 

Com remoção de 
fósforo 

kgSS/dia m3/dia kgSS/dia m3/dia 

2.015 2.914 146 - - 

2.025 3.132 157 3.894 195 

2.035 3.371 169 4.124 206 
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2.045 3.632 182 4.363 218 

 

 

- ESCOLHA DOS DECANTERS CENTRÍFUGOS 

Para final de plano, ano 2.045, poderão ser utilizados 02 decanters 

centrífugos, com capacidade para até 12 m3/h de lodo ou até 360 kgSS/h com 

teor de sólidos de ~2% (decanter centrífugo FP 600 2RS/M da Pieralisi, ou 

similar da Westfalia, da Alfa Laval ou da Andritz ou outros fabricantes). Para 

02 decanters implantados, a operação ao final de plano, sem remoção de 

fósforo poderá ser de ~8 horas/dia, ou se manter uma unidade de reserva 

será de 16 h/dia. Com remoção de fósforo a operação seria de 9 horas por dia 

em 2.045, com as 2 unidades em operação. 

- ALIMENTAÇÃO DOS DECANTERS CENTRÍFUGOS 

Vazão operacional do decanter centrífugo ≤ 12 m3/hora x decanter. 

As bombas de alimentação dos decanters centrífugos serão do tipo de 

deslocamento positivo, com capacidade de até 12 m3/h de lodo com teor de 

sólidos de até 2,0 a 2,5%. 

Serão utilizadas, em princípio, 03 (01 para cada decanter e 01 de reserva) 

bombas Nemo modelo NM053*1L da Netzsch do Brasil S.A., acionada por 

motor com velocidade variável e potência de 5 cv, ou similar. (conferir 

com a Netzsch). 

- NECESSIDADE DE POLIELETRÓLITO NO DESAGUAMENTO 

Necessidade média esperada = 8 kg Poliel/1000 sólidos (faixa de 5 a 

10 kg Poliel/1000kg sólidos). 

Ano 

Necessidade de polieletrólito 

(kg poliel/dia) 

Sem remoção de fósforo Com remoção de fósforo 
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2.015 23,3 - 

2.025 25,1 31,2 

2.035 27,0 33,0 

2.045 29,1 34,9 

 

- APLICAÇÃO DE POLIELETRÓLITO NO DESAGUAMENTO 

A aplicação de polieletrólito no desaguamento será em um misturador 

colocado na linha de alimentação de lodo, próximo à entrada do decanter.  

A máxima aplicação de lodo por decanter centrífugo será de: 

 X = 300 kg sol/hora x decanter  

Para um máximo de 10 kg poliel./1000 kg sólidos, tem-se: 

 10 x 300 / 1000 = 3,0 kg Poliel./hora 

O polieletrólito será aplicado diluído a 0,2%. A diluição do polímero para 0,2% 

e a aplicação dessa solução de polímero será através de uma unidade 

automatizada de preparo da solução e dosagem. Preferencialmente deverá 

ser utilizado polímero em pó. A unidade automatizada de preparo e dosagem 

do polímero deverá ter capacidade para preparar até 6 kg de polímero por 

hora e de dosar em 2 linhas independentes até 3,0 kg de polímero por linha, 

diluído a 0,2%. 

Será utilizado, em princípio, 01 unidade diluidora/dosadora, com 03 (01 

reserva) linhas de dosagem para os 02 decanters centrífugos. 

O fornecedor deverá especificar o equipamento para atender à dosagem do 

polieletrólito especificada. 

- MISTURA DA SOLUÇÃO DE POLIELETRÓLITO AO LODO PARA 

DESAGUAMENTO. 
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Usar misturador estático Komax “A” series, ou similar. O misturador deve ser 

fornecido juntamente com o decanter centrífugo. 

- QUANTIDADES DE LODO DESAGUADO PRODUZIDO. 

O decanter centrífugo deverá ter uma recuperação de sólidos de ~ 95% (aqui 

não considerado), produzindo um lodo desaguado com teor de sólidos de 

18% e com  = 1100 kg/m3. 

O quadro a seguir apresenta os valores estimados. 

Quantidades de “lodo seco” a 18% produzido. 

Ano 

Sem remoção de fósforo Com remoção de fósforo 

ΔXSECO 

(kg SS/dia) 

QSECO 

(m3/dia) 

ΔXSECO 

(kg SS/dia) 

QSECO 

(m3/dia) 

2.015 2.914 146 - - 

2.025 3.132 157 3.894 195 

2.035 3.371 169 4.124 206 

2.045 3.632 182 4.363 218 

 

6.4.2.6   DISPOSIÇÃO DO LODO SECO 

Será em aterro sanitário. 

 

 


