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RESUMO 

 
 
 

 
A redução do lodo produzido pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de 

Vitória da Conquista/BA, através de secagem térmica é um projeto de intervenção, 

com o objetivo de reduzir os resíduos sólidos, resultantes do processo de tratamento 

biológico, em Digestores Anaeróbios de Fluxo Ascendente (DAFA) e Tanque de 

Lodo Ativado. O volume considerável de lodo produzido e sua alta concentração de 

umidade trouxe vários problemas para a essa estação, quanto ao armazenamento e 

descarte desse material, devido ao alto custo com transporte e riscos de 

contaminação ambiental. A metodologia utilizada para solucionar essa demanda foi 

a elaboração de uma Proposta de Intervenção e o Termo de Referência, como 

subsídio para a elaboração de uma posterior licitação, voltada para a contratação de 

serviços de implantação de uma Unidade de Gestão de Lodo, que utilize o processo 

de Secagem Térmica de Lodo, capaz de secar esse resíduo, reduzir seu volume e 

torná-lo sanitizado. Foram tomados projetos anteriores como base de informações. 

A realização desse projeto trará grandes benefícios para a referida ETE, pois a 

concentração de umidade cairá de 83% para 5%, o que facilitará o destino do 

produto descartado, pela redução de volume, reduzindo os custos envolvidos, além 

de poder ser reutilizado como adubo orgânico no setor agrícola, como em vários 

setores da indústria.  

 

 
 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos de ETE; Tratamento de Lodo; Secagem de 
Lodo. 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 

The reduction of sludge produced in the Sewage Treatment Station (STS), in Vitória 

da Conquista city, BA, BRA, through thermal drying is an Intervention Project with the 

objective of reducing solid residues resulting from the biological treatment process in 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) and Activated Sludge Tank. The 

considerable volume of sludge produced, and its high concentration of humidity 

brought several problems to this station, regarding the storage and disposal of this 

material, due to the high cost with transportation and risks of environmental 

contamination. The methodology used to solve this demand was the elaboration of 

an Intervention Proposal and the Reference Term, as a subsidy for the elaboration of 

a subsequent bidding, aimed at contracting services for the implementation of a 

Sludge Management Unit, using the process of Thermal Drying of Sludge, able to dry 

this residue, reduce its volume and make it sanitized. The realization of this project 

will bring great benefits to the STS, since the concentration of humidity will fall from 

83% to 5%, which will facilitate the destination of the product discarded, reducing the 

volume, reducing the costs involved, and can be reused as organic fertilizer in the 

agricultural sector. 

 

 
 
 

Keywords: Solid Residues of Sewage Treatment Station (STS); Sludge Treatment; 
Sludge drying. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Vitória da Conquista produz um 

grande volume de lodo, resultante do tratamento biológico do esgoto doméstico por 

digestão anaeróbia e lodo ativado.  No processo de tratamento esse lodo é 

desaguado por centrifugação e sacos filtrantes, mesmo assim a concentração de 

umidade continua em torno de 83%, o que representa um grande volume de 

resíduos para ser tratado, alto custo com transporte e nível de umidade inadequado 

para despejo no aterro sanitário.  

1.1 Problema 

A capacidade de produção de lodo nessa ETE, segundo dados do manual de 

operação da ETE, é de aproximadamente 4,4 ton./dia nos digestores anaeróbios e 

de 1,5 ton./dia nos tanques aerados. Sendo descartado um volume diário de 4.722 

m³/mês, que após ser desaguado em centrífuga, tipo decanter, apresenta umidade 

em torno de 83%.   Muito líquido para ser destinado ao aterro sanitário (HYDROS, 

2009).  

O lodo que foi destinado para os sacos filtrantes, ainda está em processo de 

desaguamento, mas não possuem um destino final. 

Nesse sentido, surge a necessidade de se implantar uma tecnologia capaz de 

reduzir esse volume de lodo, sanitizá-lo dentro dos padrões exigidos pela legislação 

vigente, reduzir custos com transporte, armazenamento e tornar esse material 

reutilizável minimizando danos ao meio ambiente. 

1.2 Justificativa 

O lodo em excesso no sistema de tratamento de esgoto pode comprometer o 

processo de remoção de nutrientes, as unidades da ETE com entupimentos das 

tubulações, dificultar o processo de sedimentação e formar sobrenadantes 

entumecidos nos tanques de decantação. Quando isso ocorre, esse sobrenadante 

passa para o efluente tratado, podendo formar compostos organoclorados, no 

processo de desinfecção, resultante da reação do oxidante composto de cloro com a 

matéria orgânica, como consequência ocorrerá a contaminação do corpo receptor.  
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A presença de detritos no efluente tratado pode contribuir para o 

assoreamento e eutrofização pelo excesso de nutrientes no rio. Quanto aos 

compostos que podem ser formados, estes podem ser tóxicos aos seres vivos 

aquáticos, para aqueles que se servem da água do rio, como também podem entrar 

na cadeia alimentar de forma cumulativa, ter efeito teratogênico (afetando os 

descendentes em fase embrionária) e mutagênico (podendo causar câncer). 

O corpo receptor do efluente tratado em Vitória da Conquista é o Córrego 

Verruga, que nasce na mesma cidade, e deságua no Rio Pardo, na cidade de 

Itambé. Por onde passa o rio recebe esgoto bruto clandestino, no entanto, suas 

águas são utilizadas por ribeirinhos e para o abastecimento de cidades à jusante dos 

lançamentos.  

Nesse contexto, remover o lodo significa minimizar o lançamento de 

poluentes no corpo receptor, de modo que o rio consiga se autodepurar, garantir a 

qualidade dessa água para o uso no abastecimento, minimizando riscos por contato 

direto e reduzir gastos com tratamento para torná-la potável. 

Hoje uma parte desse lodo já é descartada no Aterro Sanitário Municipal, 

após redução média de 12% de sua umidade através de centrifugação, o que 

significa contribuir com o aumento do chorume produzido no aterro que, caso não 

seja tratado adequadamente, pode ser aumentar a contaminação do solo e 

consequentemente do lençol freático, então, é importante que seja reduzida essa 

umidade do lodo na fonte, quando essa fase líquida terá o mínimo de sólidos, será 

desinfetada e também diluída no corpo receptor.  

 A outra parte do lodo se acumula no pátio da ETE através do desaguamento 

por sacos filtrantes, que ainda possuem um grande volume de líquido e não tem 

uma previsão de tempo necessário e qual será o destino final, para quando esse 

material estiver desidratado.  

 É necessária a implantação de tecnologias que reduzam o volume do lodo, 

torne-o higienizado, com características adequadas para o uso como adubo 

orgânico e esse deixe de representar risco de contaminação ambiental por 

lançamentos no solo e posterior contaminação do lençol freático. Esse processo tem 

que ocorrer dentro de um tempo previsível, para que seja dimensionado o tempo e o 

volume de estocagem do resíduo produzido. 
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Com a remoção do excesso de lodo o sistema de tratamento torna-se mais 

eficiente, reduzindo o risco de perdas de sólidos suspensos no efluente tratado e 

consequentemente a possiblidade de contaminação do corpo receptor.  Contudo, 

não basta apenas desaguar o lodo, como é feito pela centrífuga e pelo saco filtrante, 

é necessário secar, por isso a escolha da secagem térmica, como um dos processos 

mais vantajosos para atender as demandas de tratamento e ambientais na ETE de 

Vitória da Conquista. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

1.3.1.1 Reduzir e higienizar o lodo produzido pela ETE de Vitória da Conquista. 

1.3.2  Objetivos Específicos  

1.3.2.1 Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

1.3.2.2 Instalar uma Unidade de Gestão de Lodo (UGL), como parte de uma 

Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS); 

1.3.2.3 Sugerir formas de utilização do lodo desidratado. 

1.4 Metodologia 

Para a elaboração desse projeto foi realizado levantamentos bibliográficos e 

digitais para a elaboração do referencial teórico, abordando processos de tratamento 

de efluente doméstico, produção de resíduos, gestão de resíduos sólidos e 

legislação pertinente e o processo de tratamento de lodo por secagem térmica. 

Foi elaborado um fluxograma (Apêndice 01) da ETE de Vitória da Conquista 

para demonstrar como ocorre o processo de tratamento de esgoto e em quais 

unidades de tratamento são gerados resíduos.  

Também foi avaliada a quantidade de lodo produzida na ETE, com base no 

manual operacional, para dimensionar as necessidade e custos de intervenção para 

dar um destino final a esse material. Por isso foi escolhido o tratamento de lodo por 

secagem térmica por atender as demandas de redução e higienização do lodo 

residual, minimizando danos ambientais. Seus custos foram estabelecidos com base 

em estudos de caso de unidades de gestão de lodo instaladas em outras 
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localidades. E dessa forma foram elaboradas planilhas com os valores dos bens e 

serviços necessários para a implantação da secadora de lodo. 

Dessa forma foram elaborados o projeto de intervenção com seu respectivo 

termo de referência, que contemplam as necessidades do projeto, tendo como 

tecnologia de tratamento, para o lodo, o uso de secagem térmica, que é 

dispendiosa, mas compensa em seus benefícios. Sendo necessária a compra de 

equipamentos, preparação da área e instalações dos equipamentos de secagem de 

lodo e do laboratório de qualidade, treinamento de funcionários, e gerenciamento 

desses resíduos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Ao gerenciar os resíduos de uma ETE é possível identificar vários tipos de 

resíduos: gasosos (gases liberados pelos digestores anaeróbios), líquidos (efluente 

tratado, líquido drenado dos lodos) e sólidos (lodo, areia, sólidos grosseiros, 

escuma). Esse trabalho tratará do lodo que é um subproduto resultante do processo 

de tratamento de esgoto doméstico (WAGNER, POSSETI, et al., 2015). 

2.1 Lodo de estação de tratamento de esgoto doméstico 

O lodo é formado no processo de tratamento e é composto por microrganismos 

heterotróficos, que decompõem a matéria orgânica dispersa no meio líquido. As 

populações desses seres se diferem conforme a oxigenação da unidade de 

tratamento.  

Os digestores operam com o meio anóxico, favorecendo o crescimento de 

microrganismo anaeróbios e os tanques aerados (lodo ativado) possuem em sua 

massa líquida oxigênio dissolvido, importante para a proliferação de microrganismos 

aeróbios. Em ambos os casos estes organismos atuam na remoção de nutrientes do 

efluente e ao metabolizar essas substâncias acabam produzindo biomassa (VON 

SPERLING, 1996). 

Nos Digestores Anaeróbios de Fluxo Ascendente (DAFAs) essa biomassa está 

presente na manta de lodo, onde ocorre o crescimento bacteriano, e no leito de lodo, 

onde ocorre a sedimentação sedimenta, o que são camadas que se formam dentro 

do reator, conforme as fases de tratamento que se processam dentro dessa unidade 

(Fig. 01). O produto final é separado em três fases: um efluente tratado com 10 a 

30% de Demanda Química de Oxigênio (DQO), parâmetro que avalia a quantidade 

de oxigênio necessário para decompor a matéria orgânica existente no efluente após 

o tratamento, em relação ao efluente bruto (sem tratamento); 70 a 90% de gás 

carbônico é liberado e 5 a 15% de lodo (MENDES, PEREIRA, et al., 2007). 
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Figura 01: Esquema de um digestor anaeróbio de fluxo ascendente. 
 
 

 

Fonte: (SAMAE POMERODE, 2018) 
 

No tanque de lodo ativado os flocos (Fig. 02) são constituídos de uma matriz 

polissacarídica, carregada negativamente, bactérias filamentosas (que forma a 

estrutura rígida do floco), bactérias formadoras de floco, protozoários e partículas 

coloidais aderidas. Tendo a superfície aeróbia e a parte interna anaeróbia. Quando 

esses microrganismos estão em equilíbrio, o lodo apresenta característica 

adequadas para sedimentação e adensamento (VON SPERLING, 1997).  

 

Figura 02: Esquema do floco de lodo ativado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (VON SPERLING, 1997) 
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Quando há um desequilíbrio, onde as bactérias formadoras predominam, o 

floco fica pequeno e fraco, o que dificulta a decantação. Nesse caso dá-se o nome 

de crescimento pulverizado (pin-point-floc). Quando são as bactérias filamentosas 

que predominam, seus filamentos se projetam para fora do floco, alterando sua 

capacidade de aderir a outros flocos. Esta situação é chamada de intumescimento 

(sluge bulking) devido ocupar maior espaço após a sedimentação (VON SPERLING, 

1996). 

Em relação a DQO inicial, após o tratamento aeróbio é possível reduzir para 5 

ou 10% de material não degradado, a produção de lodo é superior à digestão 

anaeróbia, de 50 a 60% e a formação de gases é inferior, de 40 a 50% (MENDES, 

PEREIRA, et al., 2007). 

Quanto maior a alimentação do sistema maior a produção de biomassa. É 

importante que o excesso de biomassa seja retirado para que não saia matéria 

orgânica no efluente tratado, que é avaliado através de análises físico químicas, 

conforme a Resolução nº 430/2011, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que 

determina os parâmetros de qualidade do efluente para ser lançado no corpo 

receptor (CONAMA, 2011). 

Desta fora é necessário que dentro de uma ETE exista um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, para atender aos requisitos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PGRS) (BRASIL, 2010). Esse plano deve contemplar 

uma Unidade de Gestão de Lodo (UGL), que será responsável por tratar e dar um 

destino final ao lodo tratado, biossólido. Isso inclui a necessidade de um espaço 

adequado para os equipamentos necessários ao tratamento, armazenamento e 

logística de transporte (GODOY, 2013).  

2.2 Histórico da ETE de Vitória da Conquista 

Em 2013 foi inaugurada a nova estação de tratamento de esgotos, que trata 

o efluente de 81.640 economias, de 120.987 economias abastecidas com água 

tratada. Economias abastecidas, nesse sentido, são: “moradias, apartamentos, 

unidades comerciais, salas de escritório, indústrias, órgãos públicos e similares, 

existentes numa determinada edificação, que são atendidos pelos serviços de 

abastecimento de água. Em um prédio com ligação para abastecimento de água, 

cada apartamento é considerado uma economia abastecida, que pode estar ativa ou 

inativa” (IBGE, 2010). 
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A área de estudo será a Estação de Tratamento de Esgoto de Vitória da 

Conquista, que pertence a um sistema de esgotamento que atende 85% da 

população urbana de Vitória da Conquista. A vazão de esgoto bruto tratada está em 

média 400L/s, mas a capacidade é de 830 L/s, com o sistema operando 24h/dia de 

acordo com os dados de projeto. 

Os resíduos gerados pela estação de tratamento são os rejeitos sólidos 

removidos das grades grosseiras e finas, a areia removida do desarenador e o lodo, 

que são destinados para o aterro sanitário municipal que é licenciado. Os gases que 

são resíduos gerados pelos digestores são dispersos na atmosfera, ainda não são 

coletados, filtrados ou queimados.  

A importância do SES de Vitória da Conquista está associada à preservação 

do Córrego Verruga e suas nascentes, que estão situadas dentro da cidade. Esse rio 

atua como corpo receptor de efluente recebendo os resíduos líquidos da ETE, mas 

também muito esgoto clandestino, por onde passa.  

Ele passa ainda pela cidade de Itambé, onde recebe mais efluentes sem 

tratamento e desagua no Rio Pardo, que abastece várias cidades à jusante, 

inclusive a própria Itambé. O Rio Pardo pertence à Região de Planejamento e 

Gerenciamento das Águas (RPGA) VI (CNERH, 2005), na Bacia do Atlântico Leste 

(CNRH, 2003).  

2.3 Processo de tratamento de esgoto doméstico em Vitória da Conquista 

Na cidade de Vitória da Conquista o tratamento é realizado por digestão 

anaeróbia, seguida de lodo ativado. A figura 03 mostra o mapeamento das unidades 

de tratamento da ETE, elaborado com base em imagens de satélite e dados do 

manual operacional (GOOGLE, 2018).   
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Figura 03: Mapeamento da ETE de Vitória da Conquista. 

 

 

Fonte: GOOGLE, 2018 
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O processo de tratamento segue a sequencia apresentada pelo fluxograma a 

seguir: 

 

Figura 04: Fluxograma de tratamento de efluente da ETE de Vitória da 
Conquista 
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Fonte: (HYDROS, 2009) 
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O efluente é medido na chegada e na saída da ETE, por sensores 

ultrassônicos, instalados em Calhas Parshall.  

Antes de iniciar o tratamento, tem um sistema de pré-tratamento ou 

condicionamento do efluente. Composto de um sistema de grades mecanizadas 

cremalheiras (que removem resíduos grosseiros), escalares (para remoção de 

resíduos finos) e o sistema desarenador, que reduzem o contato do operador com a 

área contaminada e possuem uma eficiência superior às grades simples, que 

necessitariam de uma limpeza manual. Quando há falhas nesse processo pode 

haver travamento de motores nas elevatórias, nas grades, raspadores e, 

consequentemente, causar falhas no processo de remoção dos sólidos, 

comprometendo os processos posteriores.  

O efluente condicionado cai num poço de sucção, de onde é recalcado para 

os Digestores Anaeróbios de Fluxo Ascendente (DAFAs). Nessa etapa é possível ter 

alguns problemas, se houver passagem de resíduos sólidos grosseiros e areia, que 

podem ser bombeados para os digestores. Se faltar energia elétrica, pode haver 

extravasamento de esgoto bruto para o corpo hídrico, para isso há geradores, 

verificados periodicamente para evitar falhas.  

Nos digestores anaeróbios (tratamento primário) a matéria orgânica é 

quebrada em partículas menores por hidrólise, que são fermentadas pelas bactérias 

acidogênicas, liberando ácidos graxos, hidrogênio e gás carbônico. Em seguida as 

bactérias acetogênicas transformam o produto da etapa anterior em acetato, 

liberando gás carbônico e hidrogênio. Por fim, as bactérias metanogênicas 

transformam o acetato em metano. O biogás liberado é constituído por 70% metano, 

30% de gás carbônico, outros gases como nitrogênio, hidrogênio e ácido sulfúrico 

são liberados em proporções menores do que 1% (CHERNICHARO, 1997). 

 Essas unidades possuem estruturas internas capazes de separar as fases do 

efluente, que são os gases, o líquido que vai para os tanques aerados e o lodo, que 

funciona como biofiltro, ou leito fluidizado. As gorduras flotam formando uma 

camada de escuma que deve ser removida, devido ao mau cheio que emanam. A 

liberação de odores fétidos devido aos gases liberados é um problema em estações 

onde há falhas nas etapas da digestão, por descontrole na temperatura, no pH e na 

vazão de entrada, e onde não há tratamento ou aproveitamento dos gases como 

energia. Nesse caso eles poderiam ser queimados, transformando o metano em gás 

carbônico, menos agressivo para a camada de ozônio.  
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A anaerobiose dá uma qualidade boa ao efluente tratado, mas a remoção da 

maior parte dos nutrientes acontece no tanque aerado de lodo ativado (tratamento 

secundário), este possui seis aeradores que fazem com que o efluente circule dento 

do sistema, oxidando a matéria orgânica e mantendo uma fase anaeróbia na parte 

inferior do tanque para absorção de nitrogênio. Nesse tanque as bactérias e 

protozoários removem os nutrientes do meio, como nitrogênio e fósforo, liberando 

água e gás carbônico e formando grande quantidade de lodo, que é separado da 

fase líquida no tanque de decantação. A característica desse lodo é de flocos com a 

coloração escura característica do esgoto. Nessa fase ocorre a nitrificação, que é a 

oxidação do amoníaco, transformando-o em nitrato que é absorvido pelas algas 

aeróbias, que fazem parte do tratamento. Para garantir a remoção de compostos 

nitrogenados, no fundo desses tanques ocorre anaerobiose, onde parte dos nitratos 

é absorvida, havendo a liberação de gás nitrogênio para o meio (VON SPERLING, 

1997). 

O excesso de lodo afeta o funcionamento dos decantadores, pois o lodo deve 

ter uma parte recirculada no sistema (para homogeneizar lodo) e outra é descartada. 

Quando há excesso de lodo no tanque, ocorre flotação da massa sólida 

sedimentada, por ação dos gases anaeróbios de fundo e passa através dos 

vertedores, para o efluente tratado (Fig. 5).  

 

Figura 05: Decantadores da ETE de Vitória da Conquista,  

Fonte: Imagens da ETE de Vitória da Conquista. 
Nota: Na imagem, à esquerda apresenta um decantador em bom funcionamento, 
sem lodo sobrenadante. À direita está um exemplo de decantador com lodo 
intumescido sobrenadante. 
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Por fim, o esgoto recebe um oxidante (tratamento terciário), nesse caso o 

dicloro, para a redução de coliformes e vai para o corpo receptor, o Córrego 

Verruga. O problema do cloro é que quando há passagem de matéria orgânica para 

o efluente tratado, a reação pode liberar compostos organoclorados, que podem ter 

o efeito benéfico de agredir patógenos, como também de formar compostos 

organoclorados cancerígenos, que podem chegar ao corpo hídrico, afetando os 

seres aquáticos. Esses compostos são bioacumulados nos lipídios dos organismos 

vivos, sendo transportado através da cadeia alimentar. 

O lodo descartado em parte é desaguado numa centrífuga (fig. 06) e outra 

parte num “BAG” (fig. 07), um saco filtrante feito de tecido sintético, poroso, que 

retém os sólidos e permite a passagem da fase líquida do lodo.  Nos dois casos é 

adicionado polímero para aglomerar e estabilizar os flocos de lodo. 

Figura 06: Centrífugas do tipo decanter da ETE de Vitória 
da Conquista. 

 

Fonte: Imagens da ETE de Vitória da Conquista. 
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Figura 07: BAG (saco filtrante) de desidratação de lodo da 
ETE de Vitória da Conquista. 

 
Fonte: Imagens da ETE de Vitória da Conquista. 

 
Cada unidade de tratamento, digestores e tanques aerados, possuem 

capacidades de produção de lodo diferenciadas (Tab. 01). O descarte diário é 

conforme a capacidade de bombeamento dos adensadores e esse volume é 

centrifugado ou armazenado em sacos filtrantes (BAGs).  

 
Tabela 01: Volume de lodo produzido e 

armazenado na ETE de Vitória da Conquista. 

Produção de lodo 

Digestores anaeróbios 109,6 m³/dia 

Tanques aerados 47,8 m³/dia 

Descarte diário 157 m³/dia 

Descarte mensal 4.710 m³/mês 

Descarte anual  57.845 m³/ano 

Lodo após centrifugado 130,31 m³/dia 

Lodo armazenado "BAG"   4.000 m³/BAG 

Fonte: Relatórios operacionais da ETE de Vitória da Conquista. 

 
 Durante o tratamento são liberados gases ácidos, o pH acaba sendo próximo 

do neutro, mesmo assim é adicionado o hidróxido de cálcio, que funciona como 

alcalinizante, mas também tema capacidade de neutralizar odores e eliminar 

microrganismos patogênicos. 

 O sistema coletor de esgoto em Vitória da Conquista é separador absoluto, 

ou seja, a água de chuva não deve cair nos coletores, então, o tratamento biológico, 

seguido de anaeróbio atende a qualidade do tratamento, conforme os parâmetros 
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estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 430/11, além de ocupar pouco espaço, 

em relação a outros tipos de tratamento aeróbio.  

Esse sistema utiliza poucos tipos de produtos químicos, seus rejeitos (areia e 

materiais sólidos) são encaminhados para o aterro sanitário. Mas os resíduos têm 

potencial para serem aproveitados, como os gases (geração de energia) e o lodo 

(geração de adubo) e o odor pode ser controlado (CONAMA, 2011). 

 

2.4  Legislação para o Gerenciamento de Lodo. 

No Art.3º da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) são apresentadas 

as definições para destinação e disposição final ambientalmente corretas, 

respectivamente nos incisos VII e VIII, como se pode ler abaixo: 

 
 

VII – destinação final ambientalmente adequada: destinação de 
resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 
recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações 
admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 
Suasa, entre elas a disposição final, observando normas 
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos;  
 
VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição 
ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL, 
2010). 

 
Esses conceitos devem ser considerados quando se realiza uma atividade, 

como tratamento de esgoto, que tem um alto potencial poluidor, levando em 

consideração o volume de lodo produzido e que devem ser geridos de modo a 

minimizar danos ambientais relacionado.  

No inciso X da PNRS também é definido o gerenciamento de resíduos 

sólidos, como mostra a seguinte citação: 

 
 
X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, 
direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos, exigidos na forma desta lei (BRASIL, 2010). 
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A cidade de Vitória da Conquista está avançando na melhoria das suas 

condições de saneamento, se apresentando em 4º lugar no Ranking de Saneamento 

do Trata Brasil em 2018, com baixos índices de perdas em seus sistema e elevado 

índice de atendimento à população, mesmo assim, ainda não existe um Plano 

Municipal de Saneamento, então esse planejamento acaba ficando a cargo da 

Empresa de Saneamento local (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018). 

A administração do sistema de esgotamento sanitário deve manter a 

qualidade na prestação de seus serviços, o que deve envolver a coleta e o 

transporte do efluente, para longe da área urbana, tornando a cidade mais limpa e 

menos contaminada pela retirada das fossas sépticas. Tratar esse resíduo líquido 

demanda a retirada da matéria orgânica presente e devolver à natureza a fase 

líquida dentro das condições adequadas, conforme a Resolução CONAMA 430/ 11 e 

o lodo deve ser tratado conforme o inciso VII da PNRS, atendendo aos padrões da 

Resolução CONAMA 375/06, no caso uso agrícola (CONAMA, 2011; CONAMA, 

2006). 

2.5  Alternativas para o tratamento e a disposição final do lodo 

A alternativa menos dispendiosa é a disposição em aterros sanitários, que 

envolve o desaguamento do lodo e o transporte até as unidades. Em Vitória da 

Conquista o aterro municipal processa cerca de 300 toneladas de rejeitos sólidos 

diariamente e não está preparado para receber o volume de lodo produzido pela 

ETE, e nem com as condições de umidade apresentadas. Em termos de custo a 

reciclagem agrícola e a incineração representam um maior custo, devido aos custos 

de implantação, pois não existem na cidade (PMVC, 2014; GODOY, 2013). 

A escolha da forma de tratamento do lodo e a disposição final estão 

relacionadas aos custos de cada etapa de processamento, características do 

efluente, disponibilidade de área, instalações existentes, adequações necessárias, 

tipo de transporte, estocagem, manuseio, mão de obra especializada ou treinada, a 

gestão e controle da Unidade de Gestão de Lodo (UGL), como também do cliente, 

ser será interno ou externo (GODOY, 2013).  

O lodo de ETE após ser tratado pode ser utilizado para diversas finalidades 

como: adsorvente de corantes e metais, na produção de cimento, como base de 

rodovias, na indústria cerâmica. Através de processos de pirólise, oxidação ou 
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redução é possível recuperar materiais existentes no lodo como metais preciosos 

(URBAN, 2016). 

Para qualquer fim, o uso deve seguir critérios rigorosos, principalmente para o 

uso agrícola, antes precisa ser desidratado, desinfetado e transformado em 

biossólido (lodo tratado seco). A sua qualidade não deve ser avaliada somente pela 

concentração de patógenos, mas também pela presença de metais pesados, que 

podem contaminar o solo onde for depositado, por isso é importante que dentro da 

estação de tratamento tenho um laboratório de análises físico-químicas e 

bacteriológicas, ou possa terceirizar esse serviço.  

Um dos processos que consegue reduzir do volume do lodo, reduzir a 

umidade de 95 - 98% para 5 - 10%, levando em consideração que o DAFA produz 

cerca de 70 a 220L/hab.ano de lodo e o Lodo Ativado produz de 1100 a 

3000L/hab.ano, como também higienizar é a secagem térmica do lodo. Nesse 

processo é aplicada uma determinada temperatura, inferior a de ebulição para não 

degenerar os nutrientes, na massa de lodo, que evapora a sua fase líquida, 

espessando o volume de sólidos e eliminando patógenos. Possui um custo maior 

que os demais processos, mas é o que melhor condiciona o lodo para o reuso, 

minimizando a necessidade de lançamento em aterros sanitários e elimina o pós- 

tratamento para eliminar microrganismos causadores de doenças (ROSA, 2014).  
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Figura 08:  Fluxograma das etapas de gestão do processo de uso 
agrícola de lodo de esgoto no Paraná 

 
 
 
 

Fonte: (BITTENCOURT, AISSE e SERRAT, 2017). 

 

2.6 Sistemas de secagem térmica de lodo 

Os sistemas de secagem de lodo podem ser do tipo natural ou mecânico. O 

sistema natural é aquele em que o lodo é secado pela exposição a radiação solar, 

como ocorre nos leitos de secagem e tanques de lodo.  Na secagem mecânica um 

secador utiliza alguma forma de energia para aquecer o equipamento, alguns usam 
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combustíveis ou o próprio gás do coletado dos digestores, para queimar e gerar 

calor, também o próprio calor gerado no processo de secagem é utilizado como 

energia para aquecer o próprio equipamento. Esses secadores podem dos tipos 

flash, tambor, rotativo, spray, leito fluidizado, entre outros (ROSA, 2014).  

Para a escolha de um secador deverá ser levada em consideração a entrada 

de umidade na entrada e na saída do equipamento, temperatura do gás afluente e 

efluente, temperatura do material na entrada e na saída do equipamento, taxa de 

alimentação, velocidade do gás, umidade do gás na entrada e na saída, tempo de 

retenção no secador, consumo de combustível ou energia (DAVID, 2002).  

A figura 09 apresenta um exemplo de tratamento de lodo onde a energia 

elétrica utilizada é gerada pelo tratamento do biogás gerado dos digestores 

existentes. E o lodo seco também é queimado para gerar energia para o secador. 

Isso torna o tratamento de lodo autossustentável, minimiza resíduos e custos. 

  

Figura 09: Secagem de lodo da ETE de Ibirité – MG. 
 

 

Fonte: (TECITEC, 2017) 
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2.7 Descrição da área de Estudo 

A cidade de Vitória da Conquista, onde está localizada a ETE em estudo, se 

situa na Região Sudoeste da Bahia (Fig. 10). População estimada para 2017 foi de 

348.718 habitantes, ocupando uma área de 3.705,838 km². É considerada o terceiro 

maior município da Bahia. A cobertura se esgotamento sanitário é de 85% da zona 

urbana, tratando uma média de 400 L/s de efluente. 

 

Figura 10: Mapa de localização da ETE de Vitória da Conquista. 

 

  

Fonte:(IBGE, 2017). 

 

O índice de abastecimento com água potável é de 99,8%, distribuindo uma 

média de 35.000 m3/dia. Em 2017 ficou em 14º lugar entre as cidades com melhor 

qualidade de saneamento no Brasil mesmo sem possuir um Plano de Saneamento 

(INSTITUTO TRATA BRASIL, 2017). 
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 A altitude média da cidade é de 923m, atingindo 1100m em algumas 

localidades. Possui clima tropical de altitude, apresentando temperaturas médias 

entre 14 a 23ºC no Inverno e entre a 17 a 28º no verão. O regime de chuvas na 

cidade é característico do clima semiárido, presentando períodos chuvosos e secos.  

Na cidade de Vitória da Conquista existem três unidades de conservação: o 

Parque Municipal da Serra do Periperi, criado pelo Decreto nº 9.480 de 1999, com 

área de 115.644 m2, declarada de preservação da espécie endêmica do Melocactus 

conoideus, um cacto conhecido como cabeça-de-frade. pelo Decreto 10.999/2002; o 

Parque Municipal Urbano da Lagoa das Bateias e o Parque Municipal Urbano da 

Lagoa do bairro Jurema, instituídos pelo Código Municipal de Meio Ambiente, Lei 

nº1.410/2007 (PMVC, 2007). 

Dentro da área do Parque da Serra do Periperi está a Reserva do Poço 

Escuro, criada pelo Decreto nº. 8.696 de 1996, possui uma faixa de 17 hectares de 

mata ciliar no entorno das nascentes do Córrego Verruga, corpo receptor de 

efluentes local, apresentando vegetação remanescente de Mata Atlântica.  Como a 

cidade está situada numa zona de transição, entre a caatinga e a mata, possui 

espécies características de caatinga e da mata de cipó (PMVC, 2013). 

A cidade não possui um manancial local, é abastecida pelos rios Católe, Água 

Fria e Monos, localizado no município de Barra do Choça, à 30 km de distância. O 

Córrego Verruga além de não possuir uma vazão suficiente para abastecimento, 

apresenta alto nível de contaminação, antes mesmo de receber a contribuição de 

efluente tratado da ETE.  

De acordo com a divisão nacional, o território de Vitória da Conquista está 

inserido na Bacia do Atlântico Leste. Os rios acima citados pertencem a bacia do Rio 

Pardo, localizado na Região de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) – VI 

(INEMA, 2017). O Rio dos Monos deságua no Rio Água Fria, que é afluente do Rio 

Catolé, que deságua no Rio Pardo, cuja foz está localizada na cidade de 

Canavieiras-BA, direto no Oceano Atlântico, o que caracteriza como uma bacia 

exorréica. O Córrego Verruga também deságua no Rio Pardo, quando chega na 

cidade de Itambé. 

O Rio Pardo abastece várias cidades por onde passa e por isso há 

necessidade de cuidados quanto ao lançamento de efluentes, para evitar a poluição 

e consequentemente a alteração na qualidade das de suas águas.  
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: 

 
1 Identificação do Problema: 

Levando em consideração as ações a serem desenvolvidas para a redução 

do volume de lodo produzido, na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Vitória 

da Conquista, e os atores envolvidos, foi avaliada a viabilidade da implantação de 

uma Estação de Tratamento de Resíduos. 

Como reduzir o volume de lodo produzido pela ETE de Vitória da Conquista?  

Um dos problemas do tratamento de esgoto da ETE de Vitória da Conquista é 

a produção de grande volume de lodo, proveniente de digestores anaeróbios e 

taques de lodo ativado. Parte desse lodo está estocada em sacos filtrantes, para 

desidratação, mas não há previsão de qual será o destino final desse lodo. Outra 

parte que é centrifugada é destinada ao aterro sanitário, mas antes deveria ser 

desidratada e reduzida para apresentar os parâmetros exigidos pela Prefeitura 

Municipal. A frequência de descartes está reduzida até que novos sacos filtrantes 

sejam instalados, enquanto isso lodo se acumula no sistema de tratamento e aos 

poucos é perdido através do efluente tratado, caindo no corpo receptor, o Córrego 

Verruga. 

 

1.1 Justificativa: 

A importância do Sistema de Esgotamento Sanitário de Vitória da Conquista 

está associada à preservação do Córrego Verruga e suas nascentes, que estão 

situadas dentro da cidade, passa ainda pela cidade de Itambé e deságua no Rio 

Pardo, que abastece várias cidades à jusante. Esse rio funciona como corpo 

receptor e mesmo com o tratamento de esgotos, ainda recebe efluente bruto 

clandestino. O Rio Pardo pertence à Região de Planejamento e Gerenciamento das 

Águas (RPGA) VI, na Bacia do Atlântico Leste.  

Esse projeto beneficiaria a concessionária de esgotamento sanitário, pela 

responsabilidade que tem em dar um destino final aos seus resíduos produzidos, 

evitando passivos ambientais, melhoraria a qualidade de tratamento pois aumentaria 

o volume de descartes, que muitas vezes fica parado por depender de uma empresa 

terceirizada para transportar os resíduos e do aterro sanitário municipal para recebê-

los. 
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 A comunidade ribeirinha que se serve das águas do Córrego Verruga e a 

população abastecida pelo Rio Pardo também serão beneficiadas pela redução de 

matéria orgânica liberada no efluente tratado, garantindo a conservação da 

qualidade das águas do corpo receptor e a manutenção do manancial. 

 

1.2 Objetivos: 

1.2.1 Geral: 

1.2.1.1 Reduzir o volume de resíduos sólidos produzidos pela ETE de Vitória 

da Conquista 

1.2.2 Específicos: 

1.2.2.1 Implantar uma Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) na 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Vitória da Conquista, que utilize 

secadores térmicos de lodo; 

1.2.2.2 Identificar parcerias para reutilização de parte dos resíduos produzidos 

na ETE de Vitória da Conquista; 

1.2.2.3  Implantar um laboratório de qualidade para avaliar os componentes 

dos resíduos produzidos e seus possíveis fins. 

 

2 Resultados e Impactos Esperados: 

O projeto trará impactos positivos ambientais e socioeconômicos. O resultado 

esperado é promover o destino final de 56.520 m³/ano de lodo descartado pela ETE 

de Vitória da Conquista, evitando danos ambientais e promovendo a conservação do 

Córrego Verruga e a contaminação do solo.  

É possível tornar o processo de tratamento mais moderno e eficiente, 

consequentemente haverá uma melhora na qualidade no processo de tratamento e 

do efluente tratado, redução na produção de resíduos. Parte do resíduo poderá 

gerar renda para a empresa concessionária e ainda gerar empregos para operar a 

ETRS e o Aterro Sanitário. 

 

3 Ações de Intervenção: 

As ações que deverão ser desenvolvidas para o desenvolvimento desse 

projeto podem ser resumidas nos seguintes tópicos: 

- Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para a ETE de 

Vitória da Conquista, com levantamento de legislação vigente; 



23 

 

- Identificação de alternativas viáveis para minimizar o lodo produzido na ETE 

de Vitória da Conquista e dar um destino final aos resíduos; 

- Instalação de uma Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos, 

comtemplando tecnologias adequados de tratamento, transporte de resíduos e 

controle de qualidade; 

- Caracterização dos resíduos produzidos através de um laboratório de 

qualidade, para garantir que o produto resultante atenda aos parâmetros 

estabelecidos pela Resolução do Conselho de Meio Ambiente nº 375/2006 

(CONAMA, 2006); 

- Realização de parcerias para utilização agrícola do lodo desidratado 

produzido pela ETE. 

 

4 Atores Envolvidos: 

Dependendo da atividade que desenvolvida na ETE há um ou vários 

responsáveis: 

- Os operadores da ETE são os responsáveis pelo descarte do lodo, de uma 

forma segura para evitar acidentes ambientais; 

- Os administradores da ETE, que realizam a gestão dos resíduos produzidos; 

- A concessionaria de esgotamento sanitário, que presta o serviço para a 

população, recebe o pagamento pela coleta, transporte e destino final do efluente 

tratado e dos resíduos produzidos.  

Mas ainda há alguns corresponsáveis: 

- As empresas de entulho, que são contratadas para fornecer os contêineres 

e transportar os resíduos até o aterro sanitário; 

- A Prefeitura Municipal, responsável por administrar o aterro sanitário 

municipal e acondicionar adequadamente os resíduos recebidos. 

- As cooperativas agrícolas, responsáveis por distribuir o lodo como adubo 

orgânico. 

 

5 Recursos Necessários: 

5.1 Humanos: 

a) Engenheiro ambiental: para elaboração de relatórios ambientais e 

documentação para licenciamento ambiental de localização, instalação e 

operação; 
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b) Engenheiro civil: para elaboração de projeto estrutural; 

c) Engenheiro agrônomo: para estabelecer os procedimentos necessários para 

garantir a qualidade do lodo e a proporção para uso como produto agrícola; 

d) Técnico de laboratório para a realização das análises de qualidade de lodo; 

e) Operador de ETE: para garantir o funcionamento dos equipamentos de 

secagem de lodo 

f) Técnico em meio ambiente: para aplicar os procedimentos e controles do 

PGRS; 

g) Técnico em segurança de trabalho: para acompanhar e garantir a segurança 

da obra e da operação do sistema de secagem de lodo. 

h) Motorista operador de trator e caminhão poliguindaste para transporte de 

lodo; 

i) Equipe de para construção de obras de alvenaria e instalação de 

equipamentos. 

5.2          Físicos: 

a) Área para instalação do galpão onde funcionará a secagem de lodo, 

laboratório de qualidade e estocagem do lodo seco. 

b) Galpão para instalar os equipamentos de secagem de lodo; 

c) Equipamento secador térmico de lodo; 

d) Sala para o laboratório de qualidade de lodo; 

e) Equipamentos de laboratório para análise da qualidade de lodo; 

f) Caminhão poliguindaste para transporte de caçambas de lodo; 

 

Tabela 02 – Orçamento para implantação do projeto 

Unidades  Total  

Projeto             500.000,00  

Equipamentos          3.900.000,00  

Obras civis e eletromecânicas          1.900.000,00  

Operação             200.000,00  

Total          6.500.000,00  

Fonte: Adaptado (WIPPEL, 2012) 
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6 Viabilidade: 

A viabilidade técnica do projeto está relacionada ao tipo de tratamento que 

será dado aos resíduos e isso dependerá da pesquisa de alternativas e tecnologias 

que sejam sustentáveis e com baixo custo operacional e de manutenção de 

equipamentos. O valor que já é pago pela população pela coleta e tratamento de 

esgotos também deverá contemplar o tratamento dos resíduos produzidos nesses 

processos. 

A elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos para a ETE 

poderia contemplar o gerenciamento de resíduos gasosos, que tornariam a estação 

sustentável em termos de produção de energia, para funcionar seus equipamentos 

elétricos e isso influenciaria na escolha da tecnologia de tratamento dos resíduos. 

Outros resíduos sólidos também poderão ser tratados, como a areia do 

desarenador, os sólidos grosseiros removidos pelas grades e a escuma 

sobrenadante separada pelos digestores.  

Mas a redução do lodo produzido pode ocorrer por outros métodos de 

desidratação complementares, além da centrifugação e filtração, com a 

compostagem, capaz tornar esse material reutilizável como adubo orgânico para uso 

agrícola, através de diversas técnicas (RUSSO, 2003). O lodo para ser reutilizado 

deve atender a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente nº 375/2006, 

pois deve atender a parâmetros de qualidade para evitar danos ambientais e a 

saúde humana, como a concentração de patógenos e metais pesados, para ser bem 

aceito pelos produtores rurais da região, cooperativas agrícolas e projetos de 

recuperação de matas ciliares (CONAMA, 2006). 

A empresa de saneamento responsável deve ter um Engenheiro Agrônomo, 

como responsável técnico ou buscará parcerias. Alguns autores tratam esse uso do 

lodo como Reciclagem Agrícola e seu gerenciamento podem ser resumidos no 

quadro a seguir, conforme os responsáveis por cada atividade do tratamento desse 

resíduo (Tabela 03). 



26 

 

 

Tabela 03 – Gerenciamento da Reciclagem Agrícola do Lodo da ETE. 

1. Características da Estação 
2. Características do Processo de Desinfecção 
3. Área para Gerenciamento do Lodo 
4.  Avaliação da qualidade do lodo: 

4.1. Parâmetros agronômicos  
4.2. Metais pesados 
4.3. Estabilização 
4.4. Sanidade 

Responsabilidade do 
operador da ETE 

5. Recomendação agronômica: 
5.1. Responsabilidade Técnica 
5.2. Restrições ambientais 
5.3. Características do solo 
5.4. Culturas mais aptas 
5.5. Dose d e aplicação 
5.6. Critérios de aplicação 
5.7. Depósito temporário 
5.8. Precauções no transporte 

Responsabilidade do 
Engenheiro Agrônomo 

6. Monitoramento ambiental: 
6.1. Responsabilidade 
6.2. Regiões de Monitoramento ambiental 
6.3. Controle de qualidade de lodo 
6.4 Monitoramento a nível de propriedade rural 

Responsabilidade da 
Empresa de Saneamento 

7. Responsabilidade da ETE: 
7.1. Controle e arquivo da documentação 
7.2. Controle de liberação de lotes de lodo 

Responsabilidade do 
operador da ETE 

Fonte: (ADREOLI, DE LARA, et al., 1998) 

 

O lodo de ETE também pode ser recebido pela indústria como adsorvente de 

corantes e metais, na produção de cimento, aditivo no solo de base para rodovias, 

na produção cerâmica, em proporções diversas, adequadas a cada aplicação 

(URBAN, 2016). 

O lodo seco resultante terá uma concentração de sólidos entre 90 a 95%, 

uma concentração superior à de outros processos de desidratação tradicionais. Isso 

representa a necessidade de menor espaço para acondicionamento e redução dos 

custos com transporte (ROSA, 2014).  

Outra vantagem é que elimina a necessidade de mais uma etapa de 

tratamento, que envolveria a higienização do lodo para redução de patógenos. 

Assim, esse material deverá apresentar uma qualidade que atenda aos parâmetros 

da Resolução 375/2006 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que trata dos 

critérios para ouso agrícola de lodo de esgoto (CONAMA, 2006). 

Também, já existe uma área reservada para a instalação dos equipamentos 

necessários para a secagem térmica. 
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A cidade de Vitória da Conquista já realiza Licenciamento Ambiental, através 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, isso pode dar celeridade aos para 

licenciar em cada etapa da obra.  E por ter um caráter ambiental, esse projeto pode 

interessar a algumas fontes de financiamento. 

 

7 Riscos e Dificuldades: 

A desvantagem do processo de secagem térmica está associada aos custos 

de implantação e operação, pois se trata de equipamentos caros e com um gasto 

considerável de energia para o aquecimento das unidades de secagem.  

É complicado estimar o valor da obra porque as empresas que vendem os 

equipamentos não fornecem os valores para pessoas físicas e sem os dados 

necessários para dimensionar o equipamento adequado. 

Trata-se de uma obra cara que poderá ocasionar dificuldades para obtenção 

de financiamento e, por isso, a importância de um orçamento bem elaborado. 

Inclusive na execução desse projeto a fiscalização deverá ser competente para 

evitar fraudes.  

O destino final desse resíduo dependerá do atendimento aos parâmetros 

estabelecidos pela legislação vigente, então as etapas do projeto devem ser bem 

executadas e com o uso de materiais e equipamentos com especificações eu 

garantam sua qualidade, afinal é dinheiro público que será investido e merece ser 

tratado com ética. 

 

Tabela 04 – Cronograma de execução do projeto 

ATIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Licitação x x x x       
Elaboração de PGRS     x x x x x x 
Preparação da área para a instalação de 
equipamentos e obras de alvenaria necessárias.     x x     

Compra de equipamentos.     x      
Instalação de equipamentos de secagem de lodo       x x   
Montagem do laboratório de qualidade.       x x   
Treinamento de funcionários         x x 
Entrega da obra          x 
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8 Gestão, acompanhamento e avaliação  

 
A empresa que contratará os serviços deverá delegar funcionário com 

conhecimento de experiência para gerenciar os contratos firmados, que deverá 

possuir uma equipe técnica capaz de acompanhar as etapas da obra, garantindo a 

qualidade dos equipamentos e instalações, como também realizem testes 

operacionais para que o produto resultante tenha a qualidade dentro dos parâmetros 

legais. 

Deverão ser gerados relatórios mensais de acompanhamento da obra, 

observando o andamento da obra e a necessidade de ajustes no projeto, para que 

sejam reparados dentro de prazos estabelecidos. 
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TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

1. Objeto:  

Redução e destinação final para o lodo da Estação de Tratamento de Esgoto 

de Vitória da Conquista-BA (ETE/VTC), através da implantação do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e da Estação de Tratamento de Resíduos 

Sólidos (ETRS) pelo Sistema de Secagem Térmica. 

2. Justificativa: 

A redução do lodo produzido pela ETE/VTC, implica na melhoria do 

tratamento do efluente tratado, evitando que excessos desse resíduo contamine o 

esgoto tratado. E isso é importante porque o bom funcionamento do Sistema de 

Esgotamento Sanitário dessa cidade está associado à preservação do Córrego 

Verruga e suas nascentes, que estão situadas próximo ao centro da cidade, passa 

ainda pela cidade de Itambé e deságua no Rio Pardo, que abastece várias cidades à 

jusante. Esse rio funciona como corpo receptor e mesmo com o tratamento de 

esgotos, ainda recebe efluente bruto clandestino. O Rio Pardo pertence à Região de 

Planejamento e Gerenciamento das Águas (RPGA) VI, na Bacia do Atlântico Leste.  

Esse projeto beneficiaria a concessionária de esgotamento sanitário, pela 

responsabilidade que tem em dar um destino final aos seus resíduos produzidos, 

evitando passivos ambientais, melhoraria a qualidade de tratamento pois aumentaria 

o volume de descartes, que muitas vezes fica parado por depender de uma empresa 

terceirizada para transportar os resíduos e do aterro sanitário municipal para recebê-

los. A comunidade ribeirinha, que se serve das águas do Córrego Verruga, e a 

população abastecida pelo Rio Pardo também serão beneficiadas pela redução de 

matéria orgânica liberada no efluente tratado, garantindo a conservação da 

qualidade das águas do corpo receptor e a manutenção do manancial. 
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O projeto trará impactos positivos ambientais e socioeconômicos. O resultado 

esperado é promover o destino final de 56.520 m³/ano de lodo descartado pela ETE 

de Vitória da Conquista, que possui cerca de 95 – 98% de água, após a 

centrifugação tem cerca de 83% de umidade e com a secagem térmica, que a 

aplicação de calor para reduzir a umidade do lodo e consequentemente seu volume, 

higienizando esse material, de modo que essa proporção de umidade cairá para 5 – 

10% de água, tornando esse material propício ao uso como adubo agrícola, 

minimizando danos ambientais e  contaminação do solo. O produto final poderá 

gerar renda para a concessionária de saneamento e/ou cooperativas agrícolas 

parceiras. 

3. Descrição do objeto: 

A redução do lodo da ETE/VTC deve envolver as seguintes etapas: 

1ª Etapa: Estudo da área de implantação da secadora térmica, levantamento 

de possíveis parceiros para receber o lodo seco, determinação da logística de 

transporte e armazenamento do lodo, elaboração do Procedimento Operacional 

Padrão (POP) para cada atividade a ser desenvolvida; Elaboração do plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

2ª Etapa: Aquisição de equipamentos: secadora térmica, trator, caminhão 

poliguindaste para transporte de caçambas de lodo, caçambas para acondicionar o 

lodo, equipamentos para determinação da qualidade do lodo seco produzido; 

3ª Etapa: Implantação da ETRS com a instalação da secadora térmica 

dimensionada para atender ao volume máximo de lodo produzido pela ETE/VTC; 

4ª Etapa: Instalação do laboratório de análise de qualidade de lodo e 

treinamento de operadores. 

4. Fundamentação legal:  

A qualidade do lodo tratado deverá atender a Resolução 375/2006 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente, que preconiza os parâmetros para o uso do 

lodo como adubo orgânico na produção agrícola, portanto o desenvolvimento do 

projeto deve atender a legislação.  
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5. Estimativa de Custos:  

A implementação do Projeto de Redução de Lodo da ETE de Vitória da 

Conquista, compreendendo-se todos os serviços, compras, pagamentos em geral 

estima-se o valor total de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais). 

Tabela 05 – Orçamento com os bens e serviços necessários a execução da obra. 

Unidades Quantidade Preço Unitário Total

Projeto executivo de gerenciamento                        1,00       500.000,00 500.000,00

Equipamentos

Secador de lodo                        1,00    1.700.000,00 1.700.000,00

Compra de caçambas polinguindaste com tampa                        6,00       100.000,00 600.000,00

Caminhão poliguindaste                        1,00       200.000,00 200.000,00

Sistema de tratamento e compressão de biogás                        1,00       700.000,00 700.000,00

Equipamentos de laboratório                        1,00       100.000,00 100.000,00

Equipamentos auxiliares (roscas, silos)                        1,00       600.000,00 600.000,00

Obras

Montagem eletromecânica                        1,00       900.000,00 900.000,00

Preparação do pátio de armazenamento                        1,00       200.000,00 200.000,00

Construção de laboratório de qualidade                        1,00       100.000,00 100.000,00

Galpão de secagem                        1,00       600.000,00 600.000,00

Montagem do laboratório de qualidade.                        1,00       100.000,00 100.000,00

Operação

Unidade de gestão de lodo                        1,00       100.000,00 100.000,00

Capacitação  de funcionários                        1,00       100.000,00 100.000,00

6.500.000,00

Projeto

Total  

6. Critérios de julgamento: 

O julgamento da proposta deve considerar o menor preço por lote, no caso da 

contratação dos serviços para Implantação do projeto de Redução de Lodo da 

ETE/VTC, contemplando as 5 etapas, deve levar em consideração tanto a proposta 

técnica quanto a proposta de preço, cada uma com seu respectivo peso (T – 

técnica) e (P – preço). Para tanto, serão atribuídas notas para cada proposta. 
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6.1   Proposta Técnica 

No julgamento da proposta técnica, devem ser contemplados os seguintes 

critérios e aspectos: 

 

Tabela 06 - Critério e aspectos que devem ser considerados na proposta técnica. 

Critério Descrição Pontos 

Experiência da empresa e 
da equipe técnica. 

Experiência em geral em estudos e projetos para 
implantação de Sistema de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e tratamento de lodo por 
secagem térmica. 

20 

Conhecimento do problema 

Conhecimento do problema e conhecimento geral 
do escopo do serviço e das atividades a serem 
desenvolvidas. 

30 

Estrutura organizacional da 
empresa ou da equipe 
técnica 

Organograma, dimensionamento da equipe, 
atribuições e responsabilidades dos técnicos e 
cronograma de atividades para a execução dos 
serviços.  

10 

Currículo da equipe técnica 
Currículo e experiência da equipe-chave e 
apresentação da equipe de apoio. 

40 

TOTAL  100 

 

A proposta técnica tem nota (Nt) máxima de 100 pontos. 

A nota mínima para considerar a proposta técnica elegível é de 70 pontos. 

 

6.2   Proposta de Preço: 

Para avaliação das propostas de preço, serão atribuídas nota financeiras (Nf), 

por proposta, conforme descrição que se segue. 

A nota financeira (Nf) será calculada multiplicando por 100 a divisão do valor 

da proposta financeira mais baixa (Fmin) pelo valor da proposta financeira em 

avaliação (F), mediante a fórmula a seguir, utilizando duas casas decimais e 

desprezando a fração remanescente: 

Nf = 100 x Fmin/F 
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7. Prazo, local e condições de entrega: 

O prazo máximo sugerido para o desenvolvimento das atividades previstas 

para execução dos serviços descritos neste termo de referência é de 10 meses. O 

local de entrega será na Estação de Tratamento de Vitória da Conquista, localizada 

na Estrada do Bem Querer, S/N, Fazenda Santa Marta.  

8. Obrigações das partes: 

8.1 A Contratada obriga-se a: 

8.1.1 Executar os serviços descritos em sua proposta, em conformidade com as 

especificações e nas condições exigidas neste termo de referência; 

8.1.2 Discutir previamente com o empreendedor a sequência dos trabalhos a ser 

desenvolvidos, bem como qualquer alteração que se torne necessária; 

8.1.3 Comunicar ao empreendedor qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos solicitados; 

8.1.4 Assumir inteira responsabilidade pela execução, bem como por quaisquer 

eventuais danos ou prejuízos causados ao empreendedor ou a terceiros, no 

cumprimento deste termo de referência; 

8.1.5  Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) obtida junto ao 

respectivo CREA referente a execução dos serviços objeto desta contratação; 

8.1.6  Mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que, a juízo do empreendedor, 

não esteja de acordo com o ajustado neste termo de referência; 

8.1.7  Responder pelas obrigações de natureza tributária, trabalhista, previdenciária 

ou resultante de acidente no trabalho, bem como pelas relacionadas a alimentação, 

saúde, transporte, uniformes ou outros benefícios, de qualquer natureza, 

decorrentes da relação de emprego no âmbito da contratação; 

8.1.8  Manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste termo de referência; 

8.1.9  Não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca dos 

serviços, salvo expressa autorização da concessionária de saneamento; 

8.1.10  Atuar nos prazos estabelecidos; 
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8.1.11 Efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, no prazo e local 

indicados pela Contratante, em estrita observância das especificações do Edital e da 

proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 

indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

8.1.12 Os equipamentos devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do 

manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de 

assistência técnica autorizada 

8.1.13  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo 

com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990); 

8.1.14  O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, 

no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, o produto com avarias ou defeitos; 

8.1.15  Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao 

objeto da presente licitação;  

8.1.16 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

8.1.17  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

8.1.18 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre;  

8.2 A contratante obriga-se a: 

8.2.1 Realizar acompanhamento e avaliação das atividades de cada etapa por 

intermédio de um Gestor nomeado pela empresa de saneamento; 

8.2.2  Depositar os recursos na conta específica em nome da CONTRATADA de 

acordo com o cronograma de desembolso, constante no Plano de Trabalho 

aprovado ou comunicar a CONTRATADA, quando houver parecer desfavorável à 

liberação do pagamento, com o motivo da atividade não executada ou em desacordo 

com a descrição contida no contrato. 
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8.2.3 Colocar a disposição do contratado os elementos e informações necessários 

a execução deste termo de referência; 

8.2.4  Aprovar as etapas de execução dos serviços pertinentes, desde o 

planejamento até sua efetiva concretização; 

8.2.5 Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste termo de referência; 

8.2.6  Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com 

as especificações constantes deste termo de referência; 

8.2.7  Atestar a execução dos serviços e receber a nota fiscal/fatura 

correspondente, na forma estabelecida neste termo de referência; 

8.2.8  Efetuar os pagamentos devidos ao contratado, nos termos definidos neste 

termo de referência; 

8.2.9  Deduzir e recolher os tributos na fonte sobre os pagamentos efetuados ao 

contratado; 

8.2.10  Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares, caso sejam 

explicitadas em contrato. 

9. Acompanhamento e fiscalização: 

Caberá a contratante acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, 

promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos. 

 

10. Pagamento: 

10.1  O pagamento será efetuado pelo empreendedor no fim da execução de cada 

etapa do contrato, conforme tabela a seguir, em parcelas calculadas a partir do valor 

estipulado nesse termo de referência, mediante apresentação de nota fiscal/fatura, 

no prazo de até 60 dias uteis, contados a partir da data do atesto dos serviços 

efetivamente prestados. 
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Tabela 7 – A cronograma de desembolso previsto: 

PARCELAS VALOR R$ PRAZOS E CONDIÇÕES 

1ª Parcela 10% 
Em 2 (dois) meses após a assinatura do Termo 
de Parceria, entrega e aprovação da 1ª Etapa. 

2ª Parcela 20% 
Em 5 (cinco) meses após a assinatura do 
Termo de Parceria, entrega e aprovação da 2ª 
Etapa. 

3ª Parcela 30% 
Em 7 (sete) meses após a assinatura do Termo 
de Parceria, entrega e aprovação da 3ª Etapa. 

4ª Parcela 40% 
Em 10 meses após a assinatura do Termo de 
Parceria, entrega e aprovação da 4ª Etapa. 

 

10.3 O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancaria para o banco 

(banco a ser indicado pelo contratado). 

10.4 O empreendedor disporá do prazo de cinco dias uteis para proceder ao atesto 

da nota fiscal/fatura apresentada. 

11. Subcontratação: 

11.1. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta 

de contrato. 
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12. Infrações e Sanções: 

12.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos 

da Lei nº 9.433 DE 01 DE MARÇO DE 2005, no Decreto nº 9.534, de 01 de 

setembro de 2005. Ficará impedido de licitar e contratar com o Estado da Bahia, e 

será descredenciado no SICAF e no Cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo 

das demais cominações legais previstas neste edital, o licitante que: 

12.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de 

empenho;  

12.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 

12.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

12.1.4. Apresentar documentação falsa; 

12.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

12.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 

12.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

12.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE, enquanto durarem os fatos de impedimento, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 12.1, conforme 

detalhado nos itens 12.1.1 ao 12.1.9. 

12.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item 12.1, 

sempre que a contratante entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao 

erário público. 

12.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a 

CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as 

multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no 

contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie: 
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12.4.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, 

por dia de atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por 

cento). Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da 

obrigação assumida; 

12.4.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no 

caso de sua inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em 

assinar o contrato; 

12.4.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de 

descumprimento de qualquer outra obrigação pactuada; 

12.5. As sanções previstas nos itens 12.1 e 12.2 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com a de multa. 

12.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 

justificado e aceito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das 

penalidades mencionadas nos itens 12.2 e 12.3. 

12.7.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de 

suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

12.8.  O percentual de multa previsto no item 11.4 incidirá sobre o valor atualizado 

do contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido 

julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa 

SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data 

em que ocorrer o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa. 

12.9.  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será 

descontada/compensada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante. 

Efetuados esses descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou 

inexistentes a garantia e/ou pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da 

multa aplicada deverá ser recolhido junto à agência do Banco do Brasil S/A, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação, por meio de Doc de 

Arrecadação para o Estado – DAE. 

12.10.  Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem 

imediatamente acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua 

consequente cobrança pelos meios legais. 
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12.11. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato 

poderá ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº 9433, de 

2005, bem como a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive 

indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE. 

12.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 9433, de 2005. 

12.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho apresenta a secagem térmica como alternativa para reduzir e 

higienizar o lodo produzido pela ETE de Vitória da Conquista, como parte de um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Unidade de Gestão de Lodo.  

Para isso foi elaborado uma Proposta de Intervenção para solucionar o 

problema de excesso de lodo, capacidade de armazenamento, transporte e 

desinfecção. Juntamente com seu respectivo termo de der referência, para a 

elaboração de um edital para aquisição de equipamentos e serviços necessários. 

A implementação dessa proposta se faz pertinente para melhorar o processo 

de tratamento de efluentes, pela remoção contínua do excesso de lodo, reduzir a 

possibilidade de formação de lodo entumecido nos decantadores e a saída desse 

lodo no efluente tratado.  

O lodo seco numa secadora térmica também ocupa menos espaço para 

armazenamento, como o volume é menos há menor gasto com transporte para 

descarte no aterro sanitário, além de apesentar condições de umidade e 

contaminação favoráveis para descarte e uso como adubo orgânico.  

Trará vantagens não só para o gerenciamento de resíduos, como também 

para o gerenciamento ambiental, pois garantirá a concentração de sólidos 

sedimentáveis, dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente e evitará a 

processos de assoreamento e eutrofização do Córrego Verruga, por excesso de 

matéria orgânica.  

Para que o projeto seja executado deverá ser realizada uma cotação com 

valores atuais, pois o orçamento apresentado tomou como referência dados de 2012 

de uma estação de tratamento de maior porte. Isso se deve a dificuldade de 

obtenção de valores, junto aos fornecedores como uma pessoa física. Também 

deverá ser melhor detalhadas as etapas de execução da obra, para facilitar o 

acompanhamento da implantação da obra e aplicação dos recursos financeiros.  

Implantar o sistema de secagem térmica para facilitar o destino final da ETE 

de Vitória da Conquista representa uma obra que exigirá um grande investimento, 

mas que trará benefícios imediatos para o processo de tratamento de efluentes e a 

longo prazo para a natureza. Contudo, será uma forma de mitigar danos ambientais 
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ao Rio Pardo, que possui grande importância para o abastecimento de cidades à 

jusante da foz do Córrego Vérruga, corpo receptor de efluentes.  
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