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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

 

A Companhia de Catarinense de águas e Saneamento (Casan) possui a 

concessão pública dos serviços e obras de implantação, ampliação, manutenção 

e operação dos sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de 

esgoto das áreas urbanas da Grande Florianópolis, sendo que, atualmente, 

encontram-se em operação um total de onze sistemas de esgotamento 

sanitários em operação. Deste total, nove sistemas são operados pela Casan, 

uma unidade é operada por empreendedor privado e uma unidade operada por 

entidade pública federal.   

Dentre as estações de tratamento de esgotos sanitários operadas pela 

Casan assume de grande relevância a estação de tratamento de esgotos da 

Lagoa da Conceição, doravante denominada de ETE Lagoa da Conceição, cuja 

capacidade nominal de tratamento é igual a 50 L/s. A Figura 1 apresenta uma 

vista geral do posicionamento da ETE Lagoa da Conceição em relação a Região 

Metropolitana de Florianópolis.  

 

Figura 1 - Vista geral do posicionamento da ETE Lagoa da Conceição em 
relação a Região Metropolitana de Florianópolis   
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Atualmente, a ETE Lagoa da Conceição é composta por um sistema 

híbrido de tratamento dotado de um processo anaeróbio seguido de processo 

aeróbio, sendo dotada dos seguintes processos unitários principais, a saber:   

 

 Tratamento preliminar composto por gradeamento grosseiro e 

gradeamento médio.  

  Duas unidades de desarenação do tipo canal com velocidade 

constante pista operando em paralelo seguido de Calha Parshall 

como unidade de macromedição. 

 Caixa divisora de vazões 

 Um reator anaeróbio de fluxo ascendente 

 Dois tanques de aeração do tipo valos de oxidação em paralelo 

operados na modalidade aeração prolongada e dispostos a 

jusante do reator UASB 

 Um decantador secundário e sistema de retorno de lodos  

 Sistema de desinfecção mediante a utilização de cloro liquefeito 

  Unidade de desidratação do lodo por meio de centrifuga 

 Sistema de recalque do efluente tratado para posterior disposição 

final em uma lagoa de evaporação e infiltração localizado junto à 

Dunas da Lagoa.  

 

A ETE Lagoa da Conceição foi formalmente inaugurada em 1988 com o 

objetivo de possibilitar o tratamento dos esgotos sanitários gerados no entorno 

da Lagoa da Conceição e atendendo a uma população em torno de 3.880 

habitantes. Quando a ETE Lagoa da Conceição entrou em operação, a sua 

capacidade nominal de tratamento era igual a 5,72 L/s para vazão média e 

apresentando uma vazão máxima horária igual a 10,3 L/s (estimada). 

Inicialmente, a ETE Lagoa da Conceição foi concebida como sendo do 

tipo lodos ativados operando na modalidade de aeração prolongada, sendo 

dotada de dois valos de oxidação seguido de um decantador secundário tipo 

Dortmund. A Figura 2 apresenta um fluxograma da ETE Lagoa da Conceição em 

sua concepção original e a disposição e arranjo das suas unidades principais.   

 



 Propriedade Intelectual 
 

As páginas 7 a 107 foram omitidas deste 

documento, pois consideramos propriedade 

Intelectual de domínio científico. Os tópicos 

abordados podem ser vistos no Sumário deste 

relatório. 
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10. CONCEPÇÃO FINAL PROPOSTA PARA A 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 
SANITÁRIOS LAGOA DA CONCEIÇÃO   

 

 

Com base nas análises efetuadas anteriormente, a ETE Lagoa da 

Conceição deverá possibilitar a remoção de carga orgânica e ocorrência de 

nitrificação, mas, devido a restrições nos atuais tanques de aeração existentes, 

não será possível garantir a desnitrificação do efluente. Além disso, deverá ser 

necessário a adição de coagulante (sulfato de alumínio líquido) de forma que 

seja possível garantir uma remoção satisfatória de fósforo por precipitação 

química. Desta forma, a ETE Lagoa da Conceição deverá apresentar a 

seguinte concepção disposta na Figura 35.  

 

 

Figura 35 – Concepção final proposta para a ETE Lagoa da Conceição  
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Portanto, de modo que possa ser quantificados os novos valores de 

produção de lodo esperados para a ETE Lagoa da Conceição, é necessário 

que seja efetuado o seu balanço de massa para a sua concepção final de 

operação no modo aeração prolongada.  

De modo que seja possível quantificar o acréscimo de sólidos em 

suspensão totais esperados devido à adição do coagulante, vamos admitir uma 

dosagem média igual a 80,0 mg Al2(SO4)3.14H2O/L e uma vazão média igual 

a 35 L/s. Assumindo que o residual de alumínio solúvel seja desprezível, ou 

seja, que todo ele se precipita na fase líquida, tem-se que a produção de 

sólidos para ambos os coagulantes pode ser estimada através das seguintes 

expressões ((AWWA (1987), ASCE (1996)): 

 

 

𝑃 = 𝑄. (0,384. 𝐷 ). 10  (70) 

 

PL= produção de sólidos seco em kg/dia (M T-1) 
Q = vazão em m3/dia (L3T-1) 
DAl = dosagem de coagulante, expresso como mg Al2(SO4)3.14H2O/L 
(ML-3) 
 

O coeficiente 0,384 foi obtido partindo-se do pressuposto de que todo 

o alumínio adicionado na água bruta se precipita como hidróxido metálico e 

que a cada molécula de Al(OH)3 é incorporado cerca de duas moléculas de 

água. Desta forma, tem-se que:  

 

 

𝑃 = 𝑄. (0,384. 𝐷 ). 10  ⟹  

𝑃 = 35
𝐿

𝑠
. 86,4. 0,384.80

𝑚𝑔

𝐿
. 10  ≅ 92,9

𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
 

(71) 
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Desta forma, tem-se que o acréscimo de sólidos em suspensão totais 

deverá ser igual a:  

 

𝐶 =
𝑃

𝑄
=

92,9
𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎

3.024 
𝑚
𝑑𝑖𝑎

 ≅ 30,7
𝑚𝑔

𝐿
 (72) 

 

 

Uma vez que os sólidos em suspensão totais a serem adicionados ao 

processo de tratamento apresentam um caráter essencialmente inorgânico, 

estes deverão serem acrescidos na parcela dos sólidos em suspensão fixos.  

Desta forma, os parâmetros principais a serem adotados para a 

execução do balanço de massa da ETE Lagoa da Conceição para a sua 

condição futura de operação encontra-se apresentada na Tabela 29.   

 

Tabela 29 – Parâmetros principais adotados para a execução do balanço 
de massa da ETE Lagoa da Conceição para a sua condição de final de 
plano 

Dados Gerais de Entrada   

Vazão de Entrada (m3/s) =  3,50E-02 
É efetuado o "by-pass" para o sistema de lodos ativados ? (Sim ou Não) Não  
Porcentagem da vazão afluente direcionada ao sistema de lodos 
ativados (%) =  0 

DBO5,20 afluente = 200 
Nitrogênio Kjeldhal afluente (mg/l) =  60 
SST afluente (mg/l) = 300 
SSV afluente (mg/l) = 240 
Relação DQO/DBO =  2,00 
Remoção de DQO estimada no reator UASB (%) =  60 
Temperatura (C) = 20 
Fração não biodegradável do SSV afluente (g SSVnb/g SSVT) = 0,1 

DBO5,20 efluente da ETE = 20 
SST efluente da ETE (mg/l) = 20 
Nitrogênio amoniacal no efluente (mg/l) =  10 

Relação DBO5,20/DBOU = 0,68 
Relação SSV/SST dos sólidos biológicos aeróbios (%) =  85 
Teor de sólidos no reator UASB (%) =  3,00 
Coeficiente de síntese celular no processo anaeróbio (kg SSV/kg DQO) =  0,12 
Concentração de SST no efluente do reator UASB (mg/L) =  73,2 
Relação SSV/SST dos sólidos biológicos anaeróbios (%) =  85 
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Redução dos sólidos biológicos voláteis oriundos do lodo ativado nos 
reatores UASB (%) =  0 
Concentração de O2 no tanque de aeração (mg/l) =  2 
Coeficiente de síntese celular para heterotróficas (kg SSV/kg DBO5,20) =  0,6 
Coeficiente de síntese celular para nitrificantes (kg SSV/kg NH4-N) =  0,12 
Coeficiente de respiração endógena para nitrificantes (kg SSV/kg NH4-
N.dia) = 0,08 
Coeficiente de respiração endógena para heterotróficas (kg SSV/kg 
DBO5,20.dia) = 0,06 
Fração da biomassa  ativa que permanece como resíduo (g SSV/g SSV) 
=  0,15 
Taxa máxima de crescimento específico para nitrificantes (umáx) - (g 
SSV/g SSV.dia) =  0,75 
Coeficiente de meia saturação para NH4-N (mg/l) = 0,74 
Coeficiente de meia saturação para O2 (mg/l) = 0,5 
Coeficiente de correção de umáx-nitrificantes pela temperatura =  1,07 
Coeficiente de correção de Kn pela temperatura =  1,053 
Coeficiente de correção de resp. endógena heterotróficas pela 
temperatura =  1,04 
Coeficiente de correção de resp. endógena nitrificantes pela 
temperatura =  1,04 
Relação SSV/SST no afluente = 0,8 

DBO5,20 solúvel no efluente da ETE = 7,64 
Idade do lodo mínima para nitrificação (dias) =  2,09 
Idade do lodo operacional recomendada para nitrificação (dias) =  3,13 
Idade do lodo (dias) =  20,00 
Remoção de SST na caixa de areia (%) =  10 
Fração de material orgânico volátil no SST removido na caixa de areia =  10 
Concentração de SST no tanque de aeração (mg/l) =  4.000 
Fração biodegradável dos SSV gerados no processo biológico aeróbio =  0,8 
Relação de recirculação (QR/Q) =  2 
Taxa de captura de sólidos no sistema de desidratação = 0,95 
Teor de sólidos no lodo desidratado (%) =  20 
Massa específica do lodo desidratado (kg/m3) = 1060 
Dosagem de polímero para condicionamento do lodo (g/kg) =  3 
Concentração de DBO5,20 no sobrenadante do sistema de desidratação 
(mg/l) =  1000 

 
 

 

O balanço de massa encontra-se apresentado na Figura 36. Com base 

nos valores de vazões líquidas e sólidas deverão ser efetuadas as 

considerações acerca da necessidade de readequação das unidades de 

desidratação atualmente implantadas na ETE Lagoa da Conceição.  
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Figura 36 – Resultados do balanço de massa para a ETE Lagoa da Conceição para a sua condição de final de plano e 
operando como aeração prolongada 
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Com base no balanço de massa apresentado para a ETE Lagoa da 

Conceição para a sua condição de final de plano e operando como uma 

combinação de processo anaeróbio seguido de tratamento aeróbio (reator UASB 

seguido de lodos ativados operando na modalidade de aeração prolongada), 

tem-se que a vazão a ser encaminhada para desidratação deverá ser igual a 9,5 

m3/dia.  

Como a capacidade da unidade de desidratação é igual a 6,0 m3/h, tem-

se que a centrífuga atualmente instalada é adequada, exigindo cerca de 1 a 2 

horas de operação diária. No entanto, ainda que a centrífuga seja adequada, o 

atual sistema de desidratação apresenta algumas limitações, podendo-se citar:  

 

 O atual sistema de desidratação em operação possui como 

principal limitação o fato de possuir somente uma unidade em 

operação, não apresentando uma unidade reserva.  

 Não existe um sistema de equalização de lodo entre o reator 

UASB e o sistema de desidratação, o que impõe inúmeras 

dificuldades na operação da centrífuga.  

 

Portanto, é altamente recomendável que o atual sistema de desidratação 

seja revisto, sugerindo a implantação de uma segunda unidade de desidratação 

com igual capacidade, de forma que o seu regime de operação sempre considere 

um equipamento em operação e mais uma unidade reserva (1O+1R).  

Além disso, ainda que o reator UASB possa vir a ser empregado como 

unidade de equalização, é interessante que seja previsto a implantação de um 

tanque auxiliar de lodo disposto entre o reator UASB e o sistema de desidratação 

com volume em torno de 25 m3, de modo que este possa receber o volume diário 

de lodo descartado a partir do reator UASB e possibilitar o seu encaminhamento 

para o sistema de desidratação (Vide Figura 35). 

A grande vantagem do tanque de lodo adensado é que, antes da entrada 

em operação do sistema de desidratação, pode-se fazer uma descarga diária de 

lodo adensado a partir do reator UASB e, desta forma, é possível a determinação 

do seu teor de sólidos e demais propriedades relevantes para a boa operação 

do sistema de desidratação.  
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Assim, uma vez que a operação das centrífugas tenham sido 

devidamente ajustadas para o lodo a ser desidratado e que está armazenado no 

tanque de equalização de lodo, especialmente com respeito ao ajuste no sistema 

de dosagem de polímero, o sistema poderá trabalhar de forma segura e 

confiável.  

Portanto, de forma que seja possível a readequação da ETE Lagoa da 

Conceição com vistas a possibilitar a remoção de nutrientes, deverão serem 

necessárias algumas intervenções estruturais e operacionais, podendo-se citar 

as principais:  

 

 

 Intervenção 1: Todo o sistema de aeração da ETE Lagoa da 

Conceição deverá ser revisto de forma que seja possível garantir 

uma concentração mínima igual a 2,0 mg O2/L no tanque de 

aeração para a sua condição de operação de final de plano. 

Preliminarmente, sugere-se a implantação de um total de 6 

aeradores com potência individual igual a 8 kW em cada tanque 

de aeração, cuja disposição deverá ser futuramente detalhada 

pelo fornecedor dos equipamentos de aeração.  

 Intervenção 2: Implantação de um sistema de tratamento físico-

químico de tratamento que permita a dosagem de coagulante 

(sulfato de alumínio) a montante ou diretamente nos tanques de 

aeração de modo a possibilitar a remoção de fósforo total. O 

sistema deverá contemplar a instalação de um sistema de 

armazenagem de coagulante (sulfato de alumínio líquido a 50%) 

com capacidade mínima igual a 10 m3 e respectivas bombas 

dosadoras.   
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 Intervenção 3: Uma vez que ambos os processos de nitrificação 

e adição do coagulante deverão consumir uma parcela 

significativa da alcalinidade total nos tanques de aeração, de 

forma que seja possível garantir que o pH se situe sempre em 

uma faixa de valores adequados ao processo de tratamento, 

deverá ser previsto um sistema de dosagem de alcalinizante 

(suspensão de cal hidratada a 20%) diretamente nos tanques de 

aeração.   

 Intervenção 4: O sistema de desidratação atualmente implantado 

na ETE Lagoa da Conceição deverá ser revisto, prevendo-se a 

instalação de uma nova centrífuga com igual capacidade (6,0 

m3/h), o que possibilitará uma maior segurança na operação do 

sistema de desidratação existente. Desta forma, as duas 

centrífugas deverão operar em regime com um equipamento em 

operação e uma unidade reserva (1O+1R).  

 Intervenção 5: Sugere-se a implantação de um tanque de 

equalização de lodo que deverá estar localizado entre o reator 

UASB existente e o sistema de desidratação com volume útil 

mínimo igual a 25 m3, de modo que seja possível regularizar as 

vazões e teor de sólidos no lodo a ser encaminhado ao sistema 

de desidratação.  

 Intervenção 6: De modo que seja possível um melhor 

acompanhamento do processo biológico de tratamento, 

recomenda-se que o plano de monitoramento da ETE Lagoa da 

Conceição seja revisto mediante a ampliação do número de 

parâmetros a serem monitorados e sua respectiva frequência, 

sugerindo-se, se possível, a ampliação do laboratório atualmente 

instalado na ETE Lagoa da Conceição. 
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11. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS   
 

 

A ETE Lagoa da Conceição foi implantada no final da década de 80 e 

após mais de 30 anos de sua inauguração, foram efetuadas por sucessivas 

readequações de processos unitários que tiveram por objetivo aumentar a sua 

capacidade de tratamento. No entanto, ainda assim, tem sido observados alguns 

problemas operacionais que tem merecido atenção por parte da operação, 

podendo-se citar:  

 

 Reduzida capacidade de nitrificação, observando-se elevadas 

concentrações de nitrogênio amoniacal no efluente tratado. 

 Necessidade de readequação do processo biológico de 

tratamento com vistas a possibilitar a remoção de nitrogênio 

mediante a combinação de processos de nitrificação seguido de 

desnitrificação.  

 Necessidade de remoção de fósforo total de modo a garantir uma 

concentração no efluente tratado com um valor inferior a 2,0 mg 

P/L. 

 

Desta forma, considerando a necessidade de readequação da ETE 

Lagoa da Conceição, foi efetuado um diagnóstico com relação ao 

comportamento atual do processo de tratamento com respeito à qualidade do 

efluente tratado e, com base neste, foram propostas um conjunto de 

modificações estruturais e operacionais para a sua readequação com vistas ao 

atendimento dos padrões de lançamento em corpo receptor preconizados pela 

pelos órgãos ambientais competentes. 

Com base na avaliação do processo de tratamento existente e nas 

características do esgoto bruto afluente à ETE Lagoa da Conceição e seu 

respectivo efluente tratado, foi possível concluir que:  
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 A ETE Lagoa da Conceição tem apresentado uma excelente 

performance com respeito ao processo de remoção de carga 

orgânica expresso pelo parâmetro DBO, sendo que a combinação 

dos processos de tratamento anaeróbio (reator UASB) seguido de 

lodos ativados operando na modalidade de aeração prolongada, 

tem proporcionado uma eficiência média de remoção de DBO5,20 

em torno de 96,4%. 

 Por sua vez, para o período compreendido entre dezembro de 

2019 a novembro de 2020, a concentração média de nitrogênio 

amoniacal no afluente bruto foi igual a 58,2 mg NH3-N/L e a sua 

concentração média no efluente tratado foi igual a 34,2 mg NH3-

N/L, observando-se uma redução de aproximadamente 41,2%. 

 As concentrações de fósforo total no afluente e efluente da ETE 

Lagoa da Conceição para o período de tempo compreendido 

entre dezembro de 2019 a novembro de 2020 foram iguais a 6,0 

mg/L e 5,1 mg/L respectivamente, totalizando uma eficiência de 

remoção em torno de 13,8%. 

  

A baixa remoção de fósforo no efluente bruto afluente à ETE Lagoa da 

Conceição já era esperada, uma vez que a mesma não foi originalmente 

projetada para a remoção de fósforo. No entanto, como o sistema biológico 

aeróbio opera com altos valores de idade do lodo, era de se esperar um certo 

grau de nitrificação nos tanques de aeração que não estão sendo observados. 

Dentre as principais razões para a inadequação do processo de tratamento com 

respeito a não observância do processo de nitrificação, pode-se citar:  

 

 Os valores de IVL situam-se sempre acima de 200 mL/g, atingindo 

valores próximos de 500 mL/g, o que é um indicativo da má 

sedimentabilidade do lodo. Em sistemas de lodos ativados 

operando na modalidade de aeração prolongada, considera-se 

como adequado valores de IVL não superiores a 150 mL/g, o que 

possibilita uma boa capacidade de separação de sólidos nos 

decantadores secundários. 
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 Os altos valores de IVL em ambos os tanques de aeração pode 

ser justificado pela deficiência observada em seu sistema de 

aeração, notando-se a ausência de mistura em algumas partes 

dos tanques de aeração e baixos valores de oxigênio dissolvido. 

Mediante observações visuais efetuadas em campo, as condições 

de fornecimento de oxigênio a ambos os tanques de aeração são 

extremamente deficientes, o que justifica as reduzidas 

concentrações de oxigênio dissolvido na fase líquida.  

 

 

Portanto, com base no exposto, foram adotadas as seguintes premissas 

básicas para a seleção de alternativas de readequação da estação de tratamento 

de esgotos Lagoa da Conceição para a sua condição de final de plano, a saber:  

 

 

 Premissa 1 

Considerando a necessidade de minimização dos investimentos 

financeiros com vistas à readequação da ETE Lagoa da Conceição, as 

alternativas estudadas consideraram o maior aproveitamento possível das 

unidades existentes.  

  

 Premissa 2 

Necessidade de remoção de nitrogênio kjeldahl total (NKT), o que deverá 

exigir uma readequação da operação do processo biológico aeróbio existente, 

de forma a garantir um alto grau de nitrificação do efluente tratado. As 

alternativas estudadas procuraram minimizar os impactos operacionais na ETE 

Lagoa da Conceição, sejam de ordem construtiva como também de ordem 

operacional.  
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 Premissa 3 

Em sendo possível atingir um alto grau de nitrificação nos atuais tanques 

de aeração implantados na ETE Lagoa da Conceição, foi avaliada a implantação 

de um processo de pré-desnitrificação ou nitrificação e desnitrificação conjunta 

nos tanques de aeração, de modo que as concentrações de nitrato no efluente 

tratado fossem na média inferiores a 10 mg NO3-N/L. 

 

 

 Premissa 4 

Uma vez que se requer a produção de um efluente com uma 

concentração de fósforo total igual ou inferior a 1,5 mg P/L, foi prioritariamente 

considerado a remoção físico-química de fósforo por processos de precipitação 

química mediante a adição de coagulante a montante ou diretamente nos 

tanques de aeração, procurando-se evitar a necessidade de implantação de 

sistemas terciários de tratamento dispostos a jusante do decantador secundário 

existente. 

 

 Premissa 5 

Tendo em vista a necessidade de minimização dos custos operacionais 

do processo de tratamento e da obrigatoriedade de readequação da ETE Lagoa 

da Conceição com vista ao atendimento dos padrões de qualidade considerados, 

as alternativas estudadas foram tais que, sempre que possível, fosse avaliado o 

máximo  aproveitamento do reator UASB existente, de modo que fosse possível 

garantir a maior redução de carga orgânica por meio de processo anaeróbio de 

tratamento e consequente menor produção de lodo biológico.  

 

Com base nas características do processo de tratamento para ambas as 

condições de início e fim de plano, foi possível concluir que: 
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Com relação a possibilidade de nitrificação do efluente:   

 

 Com base nos valores de F/M e carga orgânica calculadas e 

comparando com os valores considerados adequados à 

ocorrência do processo de nitrificação para efluentes de reatores 

UASB, tem-se tanto para a condição atual como para a condição 

de final de plano, os tanques de aeração atualmente implantados 

na ETE Lagoa da Conceição são plenamente adequados à 

ocorrência de nitrificação, desde que as demais condições de 

processos sejam atendidas que, neste caso, é a manutenção de 

concentrações de oxigênio dissolvido nos tanques de aeração 

sempre iguais ou superiores a 2,0 mg O2/L.  

 Por sua vez, considerando a operação dos atuais tanques de 

aeração recebendo integralmente a vazão afluente à ETE Lagoa 

da Conceição, tem-se que o processo biológico aeróbio de 

tratamento deverá ser comprometido, não havendo condições de 

operação do processo de lodos ativados na modalidade de 

aeração prolongada. Desta forma, a sua condição de operação 

mais adequada passaria a ser como lodos ativados do tipo 

convencional, ou seja, trabalhando com valores de idade do lodo 

em torno de 6 a 12 dias.  

 

Com relação a possibilidade de desnitrificação do efluente:   

 

 De modo que seja possível garantir uma carga orgânica mínima 

desejável para a ocorrência do processo de desnitrificação no 

processo biológico, deverá ser necessário prever o 

encaminhamento de 100% da vazão afluente a ETE Lagoa da 

Conceição diretamente para os tanques de aeração.   

 No entanto, conforme já comentado, em razão da impossibilidade 

de operação dos atuais tanques de aeração existentes recebendo 

a vazão integral do esgoto bruto afluente à ETE Lagoa da 

Conceição e operando na modalidade de aeração prolongada, 

tem-se que a ocorrência do processo de nitrificação deverá ser 
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comprometida e que, por sua vez, deverá ocasionar restrições à 

ocorrência da etapa de desnitrificação.  

 

Com relação a possibilidade de remoção de fósforo do efluente:   

 

 A concentração média de fósforo total observada no esgoto bruto 

afluente à ETE Lagoa da Conceição tem sido da ordem de 6,0 mg 

P/L e a sua redução para valores menores ou igual a 1,5 mg P/L 

é plenamente possível por meio da implantação de um processo 

físico-químico de tratamento que permita a adição de coagulante 

diretamente nos tanques de aeração.  

 

Portanto, de forma que seja possível a readequação da ETE Lagoa da 

Conceição com vistas a possibilitar a remoção de nutrientes, deverão serem 

necessárias algumas intervenções estruturais e operacionais, podendo-se citar 

as principais:  

 

 

 Intervenção 1: Todo o sistema de aeração da ETE Lagoa da 

Conceição deverá ser revisto de forma que seja possível garantir 

uma concentração mínima igual a 2,0 mg O2/L no tanque de 

aeração para a sua condição de operação de final de plano. 

Preliminarmente, sugere-se a implantação de um total de 6 

aeradores com potência individual igual a 8 kW em cada tanque 

de aeração, cuja disposição deverá ser futuramente detalhada 

pelo fornecedor dos equipamentos de aeração.  

 Intervenção 2: Implantação de um sistema de tratamento físico-

químico de tratamento que permita a dosagem de coagulante 

(sulfato de alumínio) a montante ou diretamente nos tanques de 

aeração de modo a possibilitar a remoção de fósforo total. O 

sistema deverá contemplar a instalação de um sistema de 

armazenagem de coagulante (sulfato de alumínio líquido a 50%) 

com capacidade mínima igual a 10 m3 e respectivas bombas 

dosadoras.   
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 Intervenção 3: Uma vez que ambos os processos de nitrificação 

e adição do coagulante deverão consumir uma parcela 

significativa da alcalinidade total nos tanques de aeração, de 

forma que seja possível garantir que o pH se situe sempre em 

uma faixa de valores adequados ao processo de tratamento, 

deverá ser previsto um sistema de dosagem de alcalinizante 

(suspensão de cal hidratada a 20%) diretamente nos tanques de 

aeração.   

 Intervenção 4: O sistema de desidratação atualmente implantado 

na ETE Lagoa da Conceição deverá ser revisto, prevendo-se a 

instalação de uma nova centrífuga com igual capacidade (6,0 

m3/h), o que possibilitará uma maior segurança na operação do 

sistema de desidratação existente. Desta forma, as duas 

centrífugas deverão operar em regime com um equipamento em 

operação e uma unidade reserva (1O+1R).  

 Intervenção 5: Sugere-se a implantação de um tanque de 

equalização de lodo que deverá estar localizado entre o reator 

UASB existente e o sistema de desidratação com volume útil 

mínimo igual a 25 m3, de modo que seja possível regularizar as 

vazões e teor de sólidos no lodo a ser encaminhado ao sistema 

de desidratação.  

 Intervenção 6: De modo que seja possível um melhor 

acompanhamento do processo biológico de tratamento, 

recomenda-se que o plano de monitoramento da ETE Lagoa da 

Conceição seja revisto mediante a ampliação do número de 

parâmetros a serem monitorados e sua respectiva frequência, 

sugerindo-se, se possível, a ampliação do laboratório atualmente 

instalado na ETE Lagoa da Conceição. 



 

ANEXO 1 - Anotação de Responsabilidade Técnica pela Consultoria e 

proposição de Melhorias Operacionais a ETE Lagoa da Conceição  






