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Florianópolis, 25 de junho de 2021.                                

 

CI Nº 043/2021 

 

Da: Gerência de Políticas Operacionais – GPO 

       Divisão de Políticas Operacionais de Esgoto – DIPOE 

Para: Diretoria de Operação e Expansão – DO 

 

Assunto: Melhorias Operacionais visando a remoção de nitrogênio amoniacal e 

fósforo – ETE Lagoa da Conceição 

 

Prezado Superintendente, 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste documento 

esclarecer o andamento das Melhorias Operacionais da ETE Lagoa da Conceição, 

conforme preconizado pela consultoria realizada pelo Prof. Dr Sidney Seckler 

Ferreira Filho, docente do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental 

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), conforme o 

Contrato STE 1957/2020. Tal contrato teve vigência entre os dias 20 de 

novembro de 2020 até 28 de fevereiro de 2021. O objeto contemplava: 
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A FLORAM, no ofício no 554/2021-DILIC inova no pedido e solicita “níveis não 

detectáveis de Fósforo Total, nitrogênio orgânico e amoniacal e ausência de Escherichia 

coli.” O texto é idêntico ao da Folha de Rotina no 285/2020-DILIC do dia 15 de 

outubro de 2020, item 16. Em 14 de dezembro de 2020 a CASAN respondeu, 

através da CT SRM No 326/2020 que estava contratando consultor para lidar 

com o tema.  

 

Ao se utilizar a infraestrutura existente na ETE Lagoa da Conceição, propondo os 

ajustes necessários nos processos unitários, o consultor contratado pela 

Companhia chegou aos melhores resultados possíveis em termos de 

concentração para o padrão de lançamento para nitrogênio amoniacal (inferior 

a 10 mgNH3-N/L) e fósforo (inferior a 1,5 mg/L), com concentrações abaixo do 

que prevê a Legislação. Em que se pese a possibilidade de concentrações 

inferiores aquelas que o consultor estabeleceu, não há qualquer garantia de as 

concentrações destes parâmetros sejam “a níveis não detectáveis”. Tal pedido 

mostra-se inexequível e destoa da realidade operacional das Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE) em qualquer parte do Brasil, possivelmente até a 

nível mundial, com alguma eventual exceção que demande água de elevadíssima 
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qualidade, como uma EPAR (Estação Produtora de Água de Reúso) ou situação 

que se planeje o reuso direto potável, onde tecnologias com custos elevadíssimos 

e processos combinados com membranas possam, eventualmente, atender a 

estes critérios. 

 

No que tange as melhorias elencadas na consultoria, as cinco principais ações 

são: 

i. Melhoria no sistema de aeração da ETE Lagoa da Conceição; 

ii. Implantação de sistema de acúmulo/preparo e dosagem de químicos (sulfato 

de alumínio, cal hidratada) – remoção do fósforo; 

iii. Sistema de equalização do descarte de lodo da recirculação (lodo aeróbio) 

para o reator UASB e tanque de homogeneização de lodo para desaguamento; 

iv. Melhoria no sistema de monitoramento operacional; 

v. Melhoria no sistema de desague (mais uma centrífuga de 6 m³/h e obra civil 

da unidade de tratamento de lodo). 

 

A seguir será detalhado cada uma das ações. 

 

i. Melhoria no sistema de aeração da ETE Lagoa da Conceição 

 

A premissa indicada na Intervenção 1 é que “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”. O dimensionamento do consumo téorico 

de oxigênio requerido para a remoção de carga orgânica, para a nitrificação, para 

a síntese celular, considerando ainda um fator de segurança de 1,2, é 

apresentado na Tabela 1. 

 

 

 



  

COMUNICAÇÃO INTERNA - CI 

 

SIAD/F/501 (vinculado à norma SPLAN/N/005) 4 de 13 Versão 06/2019 
 

Tabela 1 - Consumo de oxigênio teórico requerido para os processos de remoção de 
carga orgânica e nitrificação para a condição de fim de plano para a ETE Lagoa da 
Conceição. 

 
Fonte: Seckler Filho (2021). 

 

A tabela 2 mostra o dimensionamento do sistema de aeração, em termos de 

potência requerida. 

 
Tabela 2 - Consumo de oxigênio teórico requerido e transferência de oxigênio nas 
condições de campo por tanque de aeração para os processos de remoção de carga 
orgânica e nitrificação em fim de plano para a ETE Lagoa da Conceição, com 
dimensionamento da potência instalada. 

 
Fonte: Seckler Filho (2021). 

 

O termo de referência para o sistema de aeração de 74 kW por tanque, através 

de 4 aeradores de 18,5 kW (ou 25 CV) por tanque, totalizando 8 aeradores e 148 

kW no sistema de aeração da ETE Lagoa da Conceição. A opção foi por instalar 
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potência superior àquela indicada pelo consultor, tendo em vista a importância 

e criticidade do processo de nitrificação. 

 

Segue abaixo a especificação que consta no Termo de Referência do processo de 

contratação dos aeradores: 

 

 

 

 

A consultoria indica que “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”. Em consulta aos fornecedores, a opção mais viável e eficiente em termos 

de transferência de oxigênio foi de prever a instalação de 4 equipamentos por valo de 

oxidação, com potência individual de 18,5 kW, conforme já mencionado. A disposição 

dos aeradores será conforme mostrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Localização dos aeradores para cada valo de oxidação. 
 

O processo de contratação foi protocolado no dia 02 de junho de 2021, conforme o 

comprovante do SGPE/CASAN. 

 

Figura 2 – Comprovante de protocolo no SGPE CASAN para o sistema de aeração. 
 

O cronograma mostrado na Tabela 3 reflete a expectativa da CASAN quanto a 

aquisição dos equipamentos do sistema de aeração da ETE Lagoa da Conceição. 
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Tabela 3 – Expectativa da CASAN quanto a aquisição dos equipamentos e instalação do 
sistema de aeração. 

 

 

ii. Implantação de sistema de acúmulo/preparo e dosagem de 

químicos (sulfato de alumínio, cal hidratada) – remoção de fósforo; 

 

De acordo com a premissa 4 do consultor, “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”. 

 

Cada sistema de dosagem deve ser composto por uma bacia de contenção em concreto, um 

tanque de polipropileno e duas bombas de dosagem (principal e reserva). Para a cal hidratada 

deve haver ainda uma bomba de recirculação para que não acúmulo na sucção. Isto é previsto 

na Intervenção 3 descrita pelo consultor: “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”. 

 

iii. a. PAC/Sulfato de alumínio 

 

O consultor recomendou duas unidades de 5 m3 cada, porém acreditamos que por 

questões de preço uma unidade é mais vantajoso, como geralmente temos nas demais 

unidades da SRM. Como o caminhão truck entrega aproximadamente 13 mil litros, 

sugerimos uma unidade de 16 m3, uma vez que o tanque geralmente possui volume 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Aquisição dos Aeradores

Instalação dos equipamentos

AÇÃO
2021 2022

MELHORIA

1 - Melhoria no sistema de Aeração
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morto de cerca de 1 m3. Desta forma, sobram 2 m3 para que se tenha uma folga entre o 

pedido e a entrega do produto químico.  

 

ii. b. Cal hidratada 

O consultor recomendou dois tanques de 5 m3 mas, da mesma forma que para o PAC, 

acreditamos que a melhor opção seja um de 12 m3 (alcalinidade extra de 250 mg/L) e 

duas bombas com capacidade de dosagem de 5 a 50 L/h. No caso do fornecedor atual 

da CASAN, a entrega habitual com caminhão é de cerca de 9 m3 de produto químico. 

Portanto, considerando 1 m3 de volume morto, entendemos que o volume ideal seja de 

12 m3. 

 

Figura 3 – Localização dos pontos de dosagem e armazenamento de coagulante (em 
amarelo), de dosagem e armazenamento de alcalinizante (em roxo claro) e do tanque de 
homogeneização de lodo (em azul). 
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Figura 4 – Comprovante de protocolo no SGPE CASAN para as bombas dosadoras. 
 

Tabela 4 – Expectativa da CASAN quanto a aquisição dos equipamentos e instalação do 
sistema de acúmulo e dosagem de produtos químicos. 

 

 

iii. Sistema de equalização do descarte de lodo da recirculação (lodo 
aeróbio) para o reator UASB e tanque de homogeneização de lodo 
para desaguamento 

 

A CASAN prevê uma forma de descartar o excedente de lodo aeróbio para o reator UASB 

de forma equalizada, para a manutenção da idade do lodo entre 18 a 25 dias para o 

sistema da ETE Lagoa da Conceição. Os técnicos da CASAN estão prevendo uma 

tubulação interligada a recirculação de lodo, que possibilite o envio dos volumes de lodo 

diários equalizados para o reator UASB, conforme orientado pela consultoria. 

 

 

 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Aquisição bombas diafragma

Aquisição quadro elétrico com inversores

Aquisição de tanque de polipropileno 16 m
3

Elaboração de projeto

Execução da bacia contenção

Instalação do sistema e ajustes na dosagem

MELHORIA AÇÃO
2021 2022

2 - Implantação de sistema de 

acúmulo/preparo e dosagem  de 

químicos (sulfato de alumínio, cal 

hidratada)
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Tabela 5 – Volumes de lodo aeróbio a descartar para o reator UASB, diariamente, para 
a respectiva idade do lodo. 

 

Fonte: Seckler Filho (2021). 
 

No que se refere ao tanque de homogeneização de lodo de fundo do UASB para o 

desague, o consultor sugere o volume de 25 m3 para a homogeneização do material. O 

que se prevê é que este tanque esteja na mesma cota do tanque de homogeneização 

existente atualmente, de 6m3, o que totaliza 31 m3 em dois tanques de homogeneização.  

 

Tabela 6 – Expectativa da CASAN quanto a aquisição dos equipamentos e instalação do 
sistema de equalização do descarte de lodo aeróbio para o reator UASB e do lodo de 
fundo do UASB para o desague de lodo. 

 

 

iv. Melhoria no sistema de monitoramento operacional 

 

O consultor recomendou, na 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 (...)”. 

 

Atualmente na ETE Lagoa da Conceição são realizadas diariamente as análises de 

sólidos sedimentáveis, alcalinidade e cloro residual livre. O laboratório de esgotos da 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Elaboração dos projetos

Aquisição do equipamento

Instalação

3 - Equalização do volume de lodo 

aeróbio a ser a ser descartado para o 

UASB e tanque de homogeneização de 

lodo para desaguamento

MELHORIA AÇÃO
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SRM realiza quinzenalmente as demais análises de controle operacional. A definição de 

frequência e parâmetros de controle operacional está descrita na Tabela 5. 

Tabela 7 – Análises de controle operacional da ETE Lagoa da Conceição. 

Amostra Análise 
Frequência 

1x/d 2x/s 

Esgoto bruto DQO   

Efluente do UASB DQO   

Líquor misto (valos de 
oxidação) 

Sólidos sedimentáveis   

Sólidos suspensos totais   

Alcalinidade (sobrenadante)   

Lodo em recirculação Sólidos suspensos totais   

Efluente final 
Cloro residual livre   

DQO   

Legenda: 1x/d: uma vez por dia; 2x/s: duas vezes por semana. 

As análises de alcalinidade, cloro residual livre e sólidos sedimentáveis já são feitas 

diariamente pela equipe de operação. 

 

Além dos custos de implantação, haverá também os custos mensais envolvidos no 

processo, sendo o técnico envolvido na análise o principal custo.  

 
Tabela 8 – Expectativa da CASAN quanto a aquisição dos materiais, treinamentos e 
ajustes para melhorar a rotina operacional da ETE Lagoa da Conceição. 

 

 

v. Melhoria no sistema de desague (mais uma centrífuga de 6 m³/h e obra 

civil da unidade de tratamento de lodo). 

 

Em que pese que o consultor mencione que “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 
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Aquisição dos equipamentos e materiais

Treinamento da técnica supervisora da ETE

Instalação e ajustes na padronização
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monitoramento operacional

MELHORIA AÇÃO
2021 2022



  

COMUNICAÇÃO INTERNA - CI 

 

SIAD/F/501 (vinculado à norma SPLAN/N/005) 12 de 13 Versão 06/2019 
 

horas de operação diária”, a fragilidade da ETE é que não existe sistema reserva desague 

de lodo. Neste sentido, o consultor recomenda, na 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)”. 

Este é um processo de maior complexidade e custo, de tal sorte que demanda mais 

tempo para a sua execução, motivo pelo qual os prazos são mais extensos. 

 
Tabela 9 – Expectativa da CASAN quanto a aquisição do novo sistema de desague de lodo 
para a ETE Lagoa da Conceição. 

 

Desta forma, entendemos termos descrito os cinco principais encaminhamentos 

a partir da consultoria realizada pelo Prof. Dr. Sidney Seckler Ferreira Filho, com 

o respectivo cronograma de implantação. As melhorias operacionais 

preconizadas na consultoria devem refletir de forma significativa na melhora na 

qualidade do efluente final da ETE, que passará a ser caracterizado como 

tratamento a nível terciário, com a remoção de fósforo e nitrogênio, além da 

etapa de desinfecção já existente na unidade. 

 

Ficamos à disposição para qualquer eventual esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

 

GULHERME FANTOZZI CAMPOS 

Gerência Políticas Operacionais - GPO 

FELIPE GUSTAVO TRENNEPOHL 

Divisão de Políticas Operacionais de 

Esgoto - DIPOE 

DOUGLAS ZIMMERMANN MELO 

Setor de Operação e Manutenção de 

Esgoto - SRM 
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Referência: 
 
Diagnóstico e Proposição de Melhorias Operacionais para a Estação de 
Tratamento de Esgotos Sanitários da Lagoa da Conceição. Prof. Dr. Sidney 
Seckler Ferreira Filho. Março 2021. 

 

 


