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1 RESUMO 

Devido aos problemas climáticos e o aumento da população e das industrias, 

a crescente demanda no consumo de água traz a tona a problemática da crescente 

geração de lodo. Alguns estudos estão sendo feitos, mas na prática são 

pouquissimas as empresas particulares ou municipais que efetuam um destino 

ecologicamente correto apesar dos testes já realizados terem demonstrado a 

viabilidade economica do uso de lodo de ETA. 

 

2 INTRODUÇÃO 

É comum utilizar no tratamento de água coagulante químicos como o Sulfato 

de Alumínio, Policloreto de Alumínio, Sulfato Férrico e o Cloreto Férrico, os quais 

são eficientes na remoção de várias impurezas presentes na água. Ao longo dos 

anos os resíduos (lodo) gerado nas Estações de Tratamento de Água, compostos 

por metais presentes dos coagulantes foram devolvidos ao rio de captação, mas 

com a redução das chuvas e consequentemente a redução do nível dos 

reservatórios de água, iniciou-se uma preocupação quanto ao que se está sendo 

feito em prol dos rios (ZOLETT, JABUR, 2002). 

A utilização de coagulante de origem vegetal no tratamento de água elimina a 

geração de resíduos contaminantes e diminui a preocupação com a disposição do 

lodo final. Sendo assim, o que este trabalho busca mostrar é que se pode atingir a 

preservação ambiental, sem custos exorbitantes. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o custo/ benefício da utilização de um 

polímero natural de origem vegetal, no processo de tratamento de água municipal e 

fazer uma comparação quanto à eficiência deste, frente aos coagulantes metálicos, 

no custo, na qualidade e quantidade de lodo gerado. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fazer o levantamento de dados em uma estação de tratamento de água de 

um município que utilize coagulante natural e realizar testes de quantificação com a 

água deste rio com outros coagulantes químicos 



4 METODOLOGIA DA PESQUISA  

Levantamento de dados dos coagulantes usualmente encontrados nas 

indústrias de tratamento de água; 

Levantamento de informações junto a Estação de Tratamento de Água da 

cidade de Dois Córregos, a qual utiliza um coagulante/ floculante de origem vegetal; 

Pesquisa literária sobre o lodo gerado nas estações de tratamento de água 

dos coagulantes químicos e natural, quanto ao seu descarte, visando a sua 

viabilidade econômica e ecologicamente correta; 

Testes de coagulação em laboratório, para quantificação de lodo gerado com 

diversos tipos de coagulante; 

Testes analíticos da água produzida pela coagulação em jard testes. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Foi realizado a pesquisa literária, pesquisa junto a estação de tratamento de 

água da qual se origina o trabalho, pesquisa sobre os coagulantes químicos e o 

natural e pesquisa junto a uma empresa que já realizou testes com o lodo de ETA 

em sua produção. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Utilizando-se dos dados analíticos da ETA do município de Dois Córregos, 

será realizado um comparativo com os testes analíticos dos outros coagulantes 

químicos, assim como a quantificação do lodo que será gerado nos testes. 
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