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RESUMO

O tratamento e a distribuição final de resíduos Estações de Tratamento de Águas – ETA´s é considerado oneroso tanto para implantação quanto seu custo operacional, não tendo

sido feito até hoje na maioria das ETA´s, contudo esse panorama tente a de modificar com a DN 153/2010 que responsabiliza as ETA´s  por essa ação. Essa pesquisa tem por

pretensão contribuir para o processo de adequação da DN 153/2010, quantificando a produção de lodo nos decantadores, usando expressões da literatura para ETA Jardim

Botânico em Ouro Preto/MG.

Ainda segundo Ribeiro (2009), também mencionado por Franco (2009), a caracterização e quantificação dos resíduos gerados nas ETA’s assumem papel fundamental tendo-se

em vista a necessidade de acompanhamento efetivo da rotina de tratamento, fazendo com que uma ETA seja encarada como uma unidade industrial, na qual a matéria-prima

(água bruta) é trabalhada/transformada em um produto final (água potável) e distribuída aos consumidores. Na etapa de transformação da matéria-prima ocorre a geração dos

resíduos da ETA, os quais merecem atenção e destaque devido ao seu potencial poluidor.

A metodologia utilizada se baseia na simulação de cálculos com base em expressões utilizadas em estudos anteriores, implementando valores obtidos nos anos de 2012, 2013 e

2014. Dados reais de operação da ETA Funil foram aplicados a diversas fórmulas empíricas para determinar a quantidade de lodo produzido, buscando determinar o método e a

técnica mais eficaz para o tratamento e propor a alternativa mais adequada para disposição do volume de resíduo gerado. Para essa pesquisa é incluído parâmetros como os

dados de vazão de entrada e a perda de sólidos por volatilização (Eq. 5 e 6). As equações utilizadas foram:

Eq.1 - AWWA (1996)           P= 3,5 x T^0,66

Eq.2 - FRANCO (2009)         P= 2,1786 x T^0,8653

Eq.3 - KAWAMURA (1991)     P= 1,5 x T + K x D

Eq.4 - FRANCO (2009)     P = 0,0008T^2+ [ (K x D + 45,53)T + K x D + 10253]/130

Eq.5 - Franco (2009)            Psv = 2,4073 x T^0,5056

Eq.6 - FRANCO (2009)      Psv = 0,0002T^2 + [ (K x D + 12,59)T + K x D + 3344]/130

Para o desenvolvimento dos cálculos e confecção de gráficos, foi utilizado o software Excel com aplicação de macros e Visual Basic na organização das planilhas e aplicação das

fórmulas. Criou-se um programa para reprodução das formulas encontradas na literatura. Para a aplicação da dosagem ótima, foi criado um laço de repetição If que varia a

dosagem do coagulante de acordo com os valores de turbidez. Além disso, para os intervalos que apresentaram valores negativos de turbidez, foi criado um outro laço de

repetição, no qual esses valores eram substituídos por zero.  Nas fórmulas que apresentaram dosagem, foi necessário a criação de um laço que lhe aderisse o valor de zero,

quando não era apresentado valores de turbidez, eliminando assim erros na quantificação final do lodo.

A quantificação de sólidos do ano de 2012, apresentou os seguintes resultados: a equação 1 gerou 1,26 vezes mais lodo do que a equação 2. Para as equações 3 e 4 os

resultados demonstraram que a equação 4 produziu 5,4 vezes mais sólidos do que a 3; e para as equações 5 e 6 de Franco (2009), que quantificaram os sólidos voláteis, a Eq.6,

que faz uso da dosagem ótima, gerou aproximadamente 62 vezes mais sólidos do que a Eq. 5, que não faz uso da mesma. Para 2013, a quantificação a partir das equações 1 e

2 não apresentou diferença relevante na produção de sólidos de uma fórmula para a outra. A comparação da produção de sólidos a partir das equações Eq.3 e Eq.4, apontou que

a Eq.4 produziu 5,3 vezes mais lodo do que a Eq.3.  E para as equações 5 e 6, que calcularam a produção de sólidos voláteis, a produção contabilizada pela Eq.6 (com dosagem

de coagulante) apresentou uma produção de sólidos 56 vezes maior que a Eq.5 que não faz aplicação de coagulante. No ano de 2014, a análise das as equações 1 e 2

demonstraram que a primeira fórmula produziu 2 vezes mais sólidos do que a segunda equação; para as equações que se aplicou a dosagem ótima de coagulante, obteve-se

que a equação 4 gerou 6 vezes mais lodo do que a equação 3. E para as equações 5 e 6, que quantificaram os sólidos voláteis, a Eq.6 (com dosagem de coagulante) atingiu um

resultado 98 vezes maior que a Eq.5. A produção de sólidos fixos (sólidos totais subtraídos dos sólidos volatilizados) foi calculada através das equações 4 e 6 de Franco (2009),

que utilizam dosagem de coagulante.  Sendo assim, foram contabilizados um total aproximado de 42 toneladas de sólidos fixos para o ano de 2012, 37 toneladas para o ano de



2013 e 41 toneladas para o ano de 2014.

O presente estudo retrata a realidade nacional que mostra o quão longe do ideal estão as estações, não ocorrendo estudos que viabilizem a eficiência do tratamento. Sob essa

perspectiva, é recomendado que cada estação realize um estudo de caso dos parâmetros que regem o processo de purificação da água e o destino adequado dos rejeitos. O

cumprimento das leis vigentes pelas ETA’s esbarra numa série de fatores como o alto investimento em infraestrutura, mão de obra qualificada para manejo preciso das técnicas

de quantificação e beneficiamento de lodo. Tal série é conduzida pela falta de estudos sobre as consequências do descarte do lodo in natura no meio ambiente. A ausência de

investimentos impossibilita o atendimento da DN- COPAM nº 153/2010, assim como as demandas ambientais de preservação dos cursos d’água circunvizinhos as estações. A

presença de outliers nos dados de turbidez em determinados momentos são caracterizados por períodos chuvosos, gestão inadequada das planilhas e equipamentos. A

aplicação de dosagem ótima viabiliza a economia de coagulantes, sendo uma ferramenta essencial na fase de coagulação do ponto de vista técnico, pois a mesma contribui

significantemente para um melhor aproveitamento da água bruta e funcionamento da ETA como um todo.
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