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1. Localizações das ETEs da POE: 

 

 

2. Sistemas de Coleta de Gases 

 

 

 

 

 

Ano 

Utilização População

Operação 2020 Projeto  % Projeto Fonte Coleta Reservatório Queimador Operando?

ETE Alagado 1998 RAFA + LAT + ES 72 154 46,9% 84.852 RAFA´s sim não sim sim

ETE Brasília Norte 1994 RBN + POLIMENTO FINAL 509 920 55,4% 260.000 Digestores Primários sim sim sim não

ETE Brasília Sul 1993 RBN + POLIMENTO FINAL 1.278 1.500 85,2% 430.000 Digestores Primários sim sim sim sim

ETE Brazlândia 1983 L.An + LF 45 87 51,5% 29.600 Lagoa Anaeróbia não não não não

ETE Gama 2003 RAFA + RB + CLARIFICADOR 157 328 47,8% 182.630 RAFA´s sim não sim sim

ETE Melchior 2005 RAFA + UNITANK 868 1.469 59,1% 896.799 RAFA´s sim não sim não

ETE Paranoá 1997 RAFA + LAT + ES 104 112 92,8% 60.000 RAFA´s sim não sim sim

ETE Planaltina 1998 RAFA / LF+ LM 178 255 69,7% 138.000 RAFA´s sim não não não

ETE Recanto das Emas 1998 RAFA + LAMC + LAF 160 246 65,2% 125.500 RAFA´s sim não sim sim

ETE Riacho Fundo 1997 LODO ATIVADO + RBNB 70 94 74,8% 40.000 RAFA´s não não não não

ETE Samambaia 1996 RAFA / LF + LAT + LP 620 284 218,5% 180.000 RAFA´s sim não sim não

ETE Santa Maria 2000 RAFA + LAT + ES 70 154 45,5% 84.852 RAFA´s sim não sim sim

ETE São Sebastião 1998 RAFA + ES + LM 182 226 80,5% 77.717 RAFA´s sim não sim não

ETE Sobradinho 1967 LODO ATV 122 196 62,1% 146.900 Digestor Primário sim não não não

ETE Vale do Amanhecer 1998 RAFA + LAF 6 35 18,3% 15.000 RAFA´s não não não não

Fonte : CAESB\DP\POE 4.442 6.060 73% 2.751.850

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EM OPERAÇÃO - 2020
Estimativa de Produção teórica de Biogás

ETE Descrição do Sistema
BiogásQ L/s 

 



3. Descritivos dos Sistemas de Tratamentos de Esgotos das ETEs: 

3.1. ETE Brasília Sul 

Os esgotos sanitários das regiões atendidas pela ETE Brasília Sul são coletados e encaminhados por 

gravidade e/ou por bombeamento através de 24 estações elevatórias de esgoto bruto. 

A tecnologia de tratamento de esgotos empregada na ETEB Sul compreende as etapas de tratamento 

preliminar, tratamento primário, tratamento biológico (secundário/terciário), tratamento avançado 

(terciário) e tratamento da fase sólida, essas etapas são descritas brevemente a seguir: 

Na etapa inicial do tratamento, denominada tratamento preliminar, são retirados os materiais 

grosseiros (estopa, plástico, lixo), que após prensados são direcionados para o aterro sanitário de Brasília, 

juntamente com a areia, também removida nessa etapa. As unidades do tratamento preliminar – canal de 

entrada, peneiras, desarenadores e classificadores de areia – são cobertos e possuem rede de exaustão e 

coleta de gases, que são direcionados para o sistema de tratamento de gases, com o objetivo de controle de 

odor.  

Na fase seguinte do processo, tratamento primário, encontram-se os decantadores primários, onde 

os esgotos são separados em duas fases: sólida e líquida. Os sólidos removidos nessa etapa dão origem ao 

lodo primário e seguem para as fases próprias de tratamento, enquanto a fase líquida continua no fluxo 

principal da estação. 

O tratamento biológico, que emprega a tecnologia de lodos ativados PHOREDOX, compreende os 

reatores biológicos e os decantadores secundários, recebe os esgotos provenientes dos decantadores 

primários, ainda com quantidade considerável de matéria orgânica. Nessa etapa os microrganismos aeróbios, 

anaeróbios e facultativos assimilam a matéria orgânica remanescente e atuam na remoção dos nutrientes, 

que por meio dos processos de nitrificação, desnitrificação (nitrogênio) e luxury uptake (remoção de fósforo) 

são retirados do sistema.  

Nos decantadores secundários, os microrganismos, denominados “biomassa” ou “lodo ativado”, são 

separados do líquido já tratado nos reatores e retornam ao reator para continuação do processo. A 

concentração de sólidos no reator é controlada por meio do descarte de lodo (biomassa ativa) excedente, 

que segue para o tratamento da fase sólida, nessa etapa o lodo é chamado lodo biológico. 

O sobrenadante dos decantadores secundários segue para a última etapa de tratamento da fase 

líquida, o tratamento avançado, também chamado polimento final, onde os sólidos e o fósforo 

remanescentes são removidos através dos processos de floculação (adição do coagulante sulfato de alumínio 

e do floculante polieletrólito aniônico) e separação por flotação com sistema de ar dissolvido.  

Os raspadores de superfície recolhem os sólidos separados (lodo químico) e esses são bombeados 

para os digestores anaeróbios juntando-se aos outros lodos produzidos no decorrer de todo o processo de 

tratamento de esgotos. O efluente líquido final é então lançado no lago Paranoá. 

O tratamento da fase sólida compreende processos de adensamento, estabilização, 

condicionamento e desaguamento de lodo. Para o adensamento do lodo na ETEB Sul, originalmente, eram 

aplicadas duas tecnologias distintas: o adensamento por gravidade (para o lodo primário) e o adensamento 

por flotação (para o lodo biológico). Por questões operacionais, nos últimos anos, esse adensamento tem 

ocorrido, preferencialmente, no próprio decantador primário. 

Tanto o lodo primário, quanto o lodo biológico, após adensados, seguem para os digestores 

anaeróbios, onde bactérias específicas estabilizam a matéria orgânica, produzindo um material rico em 

nutrientes. O lodo químico produzido no polimento final também é direcionado aos digestores anaeróbios. 



Após a estabilização, o lodo já digerido é encaminhado para a unidade de desaguamento mecânico, após o 

que é transportado para a unidade de destino, conforme orientações da UGL. 

O biogás produzido no processo de digestão anaeróbia é coletado e direcionado para os 

queimadores. A ETEB Sul possui 3 digestores anaeróbios, o digestor 2, unidade antiga, que responde pela 

digestão de cerca de 15% do lodo produzido na estação, devido a um comprometimento nas estruturas da 

cúpula, teve seu sistema de coleta e queima de biogás desativado. 

 

 

Fluxograma do processo da ETE Brasília Sul 

 

 

 

3.2. ETE Brasília Norte 

Os esgotos sanitários das regiões atendidas pela ETE Brasília Norte são coletados e encaminhados 

por gravidade e por bombeamento, nesse último caso, por meio da operação de 13 estações elevatórias de 

esgoto bruto. Na entrada da estação, a carga hidráulica afluente ao tratamento é controlada por uma 

comporta que possibilita o desvio de parte do esgoto bruto para um sistema de estocagem. Por meio da 

utilização das estruturas antiga estação.  

Esse sistema de estocagem propicia a equalização de fluxos, fornecendo maior flexibilidade ao processo 

e minimizando as variações de vazão afluente, com isso, há um aumento da capacidade real de tratamento, 

além de conferir uma maior estabilidade ao sistema. O volume estocado retorna ao processo principal, por 

bombeamento, nos horários de baixa carga hidráulica, a montante do tratamento preliminar. 

A tecnologia de tratamento de esgotos empregada na ETEB Norte compreende as etapas de tratamento 

preliminar, tratamento primário, tratamento biológico (secundário/terciário), tratamento avançado 

(terciário) e tratamento da fase sólida, essas etapas são descritas brevemente a seguir: 

Na etapa inicial do tratamento, denominada tratamento preliminar, são retirados os materiais grosseiros 

(estopa, plástico, lixo), que após prensados são direcionados para o aterro sanitário de Brasília, juntamente 

com a areia, também removida nessa etapa. As unidades do tratamento preliminar – canal de entrada, 

peneiras, desarenadores e classificadores de areia – são cobertos e possuem rede de exaustão e coleta de 

gases, que são direcionados para o sistema de tratamento de gases, com o objetivo de controle de odor. 



Na fase seguinte do processo, o tratamento primário, encontram-se os decantadores primários, onde os 

esgotos são separados em duas fases: sólida e líquida. Os sólidos removidos nessa etapa dão origem ao lodo 

primário e seguem para as fases próprias de tratamento, enquanto a fase líquida continua no fluxo principal 

da estação. 

O tratamento biológico, que emprega a tecnologia de lodos ativados PHOREDOX, compreende os 

reatores biológicos e os decantadores secundários, recebe os esgotos provenientes dos decantadores 

primários, ainda com quantidade considerável de matéria orgânica. Nessa etapa os microrganismos aeróbios, 

anaeróbios e facultativos assimilam a matéria orgânica remanescente e atuam na remoção dos nutrientes, 

que por meio dos processos de nitrificação, desnitrificação (nitrogênio) e luxury uptake (remoção de fósforo) 

são retirados do sistema.  

Nos decantadores secundários, os microrganismos, denominados biomassa ou lodo ativado, são 

separados do líquido já tratado nos reatores e retornam ao reator para continuação do processo. A 

concentração de sólidos no reator é controlada por meio do descarte de lodo (biomassa ativa) excedente, 

que segue para o tratamento da fase sólida, nessa etapa o lodo é chamado lodo biológico. 

O sobrenadante dos decantadores secundários segue para a última etapa de tratamento da fase líquida, 

o tratamento avançado, também chamado polimento final, onde os sólidos e o fósforo remanescentes são 

removidos através dos processos de floculação (adição do coagulante sulfato de alumínio e do floculante 

polieletrólito aniônico) e separação por flotação com sistema de ar dissolvido.  

Os raspadores de superfície recolhem os sólidos separados (lodo químico) e esses são bombeados para 

os digestores anaeróbios juntando-se aos outros lodos produzidos no decorrer de todo o processo de 

tratamento. O efluente líquido final é então lançado no lago Paranoá. 

O tratamento da fase sólida compreende os processos de adensamento, estabilização, condicionamento 

e desaguamento de lodo. Para o adensamento do lodo são aplicadas duas tecnologias distintas; o 

adensamento por gravidade (para o lodo primário) e o adensamento por flotação (para o lodo biológico). 

Originalmente, o lodo primário na ETEB Norte era direcionado para os adensadores por gravidade, 

entretanto, por questões operacionais, nos últimos anos, esse adensamento tem ocorrido, 

preferencialmente, no próprio decantador primário.  

Tanto o lodo primário, quanto o lodo biológico, após adensados, seguem para os digestores anaeróbios, onde 

bactérias específicas estabilizam a matéria orgânica, produzindo um material rico em nutrientes. O lodo 

químico produzido no polimento final também é direcionado aos digestores anaeróbios. Após a estabilização, 

o lodo já digerido é encaminhado para a unidade de desaguamento mecânico, após o que é transportado 

para a unidade de destino, conforme orientações da Unidade de Gerenciamento de Lodo - UGL.  

Fluxograma de tratamento da ETE Brasília Norte. Fonte: Adaptado de Nakazato , 2005. 

 



 

 

3.3. ETE Gama 

Os esgotos sanitários são coletados e encaminhados ao tratamento preliminar com sistema de gradeamento 

e desarenação para remoção dos sólidos grosseiros e da areia. Após essa etapa, o esgoto é conduzido para 

reatores anaeróbios de fluxo ascendente (RAFA’s), onde as bactérias anaeróbias estabilizam parte da matéria 

orgânica. Os gases formados nesses tanques são captados e queimados para redução de odores. O lodo 

excedente dos RAFA’s é encaminhado para uma lagoa de lodo, sendo posteriormente desidratado através 

de centrífuga, tendo como resultado a produção de um biossólido rico em nutrientes. O efluente desses 

RAFA’s é encaminhado para dois tanques de aeração (ar difuso), com volume útil individual de 25.000 m³, 

revestidos de membrana de PEAD de alta resistência, onde ocorrem as remoções da matéria orgânica e dos 

nutrientes remanescentes (fósforo e nitrogênio) por processos químicos e biológicos. Esse processo biológico 

é de lodos ativados, de nível terciário, sendo adotada a configuração de “Phoredox” ou “Bardenpho” 

modificado (5 estágios).  

Os microrganismos presentes nos tanques de aeração são separados do líquido tratado mediante processo 

de sedimentação realizado nos decantadores secundários (clarificadores), retornando a esses tanques para 

continuação do tratamento. O lodo ativado excedente é adensado por flotação e desidratado na centrífuga. 

O efluente da estação é lançado no Ribeirão Ponte Alta. O fluxograma da ETE Gama. 

 

 



3.4. ETE Melchior 

Os esgotos sanitários são coletados e encaminhados através de interceptor e emissário à ETE Melchior. 

A primeira etapa de tratamento consiste em um sistema de gradeamento, composto de grade grossa seguida 

de peneiras escalares, que removem materiais grosseiros. Ainda na primeira etapa, temos o sistema de 

remoção de areia, realizada através de “ar difuso”. 

Depois da passagem pelo tratamento preliminar, o esgoto é direcionado para nove reatores anaeróbios 

de fluxo ascendente – RAFA’s (tipo Caesb), nos quais ocorre expressiva remoção da Bactéria orgânica contida 

nos esgotos, através de bactérias anaeróbias. O lodo descartado dos RAFA’s, 

estabilizado pela digestão anaeróbia, é armazenado em um tanque pulmão para posterior desidratação.  

O efluente líquido desses reatores flui para o Sistema de Remoção de Nutrientes de Fluxo Alternativo 

(UNITANK). Esta ETE possui quatro conjuntos de reatores UNITANK. Cada conjunto é constituído de três 

tanques, o maior deles atuando na fase aeróbia/anóxica e os dois restantes trabalhando nas fases anaeróbia, 

aeróbia/anóxica e zona de reaeração, de forma alternada, obedecendo uma matriz de operação pré-

estabelecida. O sistema de aeração é por “air lift” e as manobras necessárias para a operação dos UNITANK 

são totalmente automatizadas.  

O lodo descartado é adensado por flotação por ar dissolvido sob pressão (FAD), sendo 

posteriormente encaminhado para a unidade de desidratação de lodos, dotada de centrífugas. Por fim, o 

efluente final é lançado no Rio Melchior, através de um emissário. 

 

 

3.5. ETE Brazlândia 

Os esgotos sanitários são coletados e encaminhados ao tratamento preliminar realizado na elevatória de 

esgoto bruto, onde são retirados os materiais grosseiros (estopa, plástico, lixo) e areia. Após esta etapa, os 

esgotos são bombeados até a estação de tratamento. 

A estação, situada à oeste da localidade, utiliza o processo de Lagoas de Estabilização tipo australiano. O 

processo se desenvolve primeiramente na lagoa anaeróbia, onde parte da matéria orgânica sedimenta e 

bactérias específicas passam a digeri-la, reduzindo o seu potencial poluidor.  



A matéria orgânica restante é tratada na lagoa facultativa, onde, na presença de luz solar, as algas que 

ali crescem fornecem oxigênio através do processo de fotossíntese. Este oxigênio será utilizado por bactérias 

para estabilizar a matéria orgânica. A respiração das bactérias fornece o gás carbônico, que é então, utilizado 

pelas algas para realização do processo de fotossíntese, numa verdadeira simbiose.  

A ETE é composta de dois módulos paralelos, cada qual possuindo uma lagoa anaeróbia e uma lagoa 

facultativa operando em série, conforme mostra a figura. 

Após a etapa final do tratamento, os esgotos tratados são coletados e encaminhados a outra elevatória 

e finalmente exportados para o Rio Verde, no estado de Goiás. 

 

 

3.6. ETE Sobradinho 

Os esgotos sanitários produzidos nas regiões atendidas pela ETE Sobradinho são coletados e 

encaminhados por gravidade e/ou por bombeamento para a unidade. 

A tecnologia de tratamento de esgotos empregada na ETE Sobradinho compreende as etapas de 

tratamento preliminar, tratamento primário, tratamento biológico (secundário) e tratamento da fase sólida, 

essas etapas são descritas brevemente a seguir: 

Na etapa inicial do tratamento, denominada tratamento preliminar são retirados os materiais grosseiros 

(estopa, plástico, lixo), que são direcionados para o aterro sanitário de Brasília, juntamente com a areia, 

também removida nessa etapa. 

Na fase seguinte do processo, tratamento primário, encontram-se os decantadores primários (Foto 4), 

onde os esgotos são separados em duas fases: sólida e líquida. Os sólidos removidos nessa etapa dão origem 

ao lodo primário e seguem para as fases próprias de tratamento, enquanto a fase líquida continua no fluxo 

principal da estação. 

O tratamento biológico (fase líquida), que compreende os reatores biológicos e os decantadores 

secundários, recebe os esgotos provenientes dos decantadores primários, ainda com quantidade 

considerável de matéria orgânica. Nessa etapa os microrganismos aeróbios e facultativos assimilam a matéria 

orgânica remanescente. Nos decantadores secundários, os microrganismos, denominados “biomassa” ou 



“lodo ativado”, são separados do líquido, já tratado nos reatores, e retornam ao reator biológico para 

continuação do processo. A fim de controlar a quantidade de biomassa ativa presente nos reatores, parte 

desses microrganismos são descartados (lodo biológico excedente) e encaminhados aos biodigestores 

anaeróbios. Os esgotos já tratados são lançados no Ribeirão Sobradinho. 

No tratamento da fase sólida, tanto o lodo primário quanto o lodo biológico excedente são 

bombeados para os digestores anaeróbios, onde bactérias específicas estabilizam a matéria orgânica. Após 

a estabilização, o lodo já digerido é encaminhado para a unidade de desaguamento mecânico e 

posteriormente é transportado para a Unidade de Gerenciamento de Lodo – UGL, de onde é dada a 

destinação adequada. 

A Figura abaixo apresenta o fluxograma, etapa por etapa, do processo de tratamento de esgotos da ETE 

Sobradinho. 

 

 

 

3.7. ETE Planaltina 

Os esgotos gerados na área de abrangência do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da ETE Planaltina 

são coletados e encaminhados por gravidade e por bombeamento para tratamento na estação. 

A tecnologia de tratamento de esgotos empregada na ETE Planaltina compreende as etapas de 

tratamento preliminar e tratamento biológico composto por reator anaeróbico de fluxo ascendente (RAFA) 

e sequência de duas lagoas de estabilização (lagoa facultativa seguidas de lagoa de maturação), essas etapas 

são descritas brevemente a seguir. 

A primeira etapa de tratamento, denominado tratamento preliminar, consiste de sistema de 

gradeamento para remoção de materiais grosseiros (estopa, plástico, lixo) e do sistema de remoção de areia 

(desarenador). Estes resíduos são direcionados para o aterro sanitário de Brasília. 

O tratamento preliminar da ETE Planaltina se localiza fora da área da ETE e utiliza uma estação elevatória de 

esgotos para encaminhar os esgotos pré-tratados para as próximas etapas do tratamento. 

O tratamento biológico, conhecido como “Sistema Samambaia”, projetado e implementado pela 

CAESB, é efetuado através de um sistema integrado de reatores anaeróbios e lagoas facultativas em série. 



Após o tratamento preliminar, os esgotos são conduzidos através das caixas de distribuição para o 

fundo de reatores anaeróbios existentes no interior da lagoa facultativa, onde bactérias anaeróbias e 

arqueias estabilizam parte da matéria orgânica afluente.  

Os esgotos, após passarem por esse reator, encontram uma camada líquida oxidante (a própria lagoa 

facultativa) que cobre a parte superior dos RAFAs. Os sólidos que eventualmente não sejam retidos pelo 

reator, sedimentam e são estabilizados na própria lagoa facultativa. 

A etapa subsequente é a lagoa de maturação, onde é complementado o processo de tratamento com 

a redução de patógenos e posterior lançamento no corpo receptor, o Ribeirão Mestre D’Armas. Apresenta o 

desenho esquemático do processo de tratamento da ETE Planaltina. 

 

 

3.8. ETE Paranoá 

Os esgotos do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da ETE Paranoá são coletados e encaminhados 

por gravidade e por bombeamento (por meio de duas elevatórias de esgoto bruto) para a entrada da estação. 

Nesta etapa a vazão afluente é aferida na calha Parshall, sendo distribuída em dois canais que operam em 

paralelo e direcionam os esgotos para o tratamento preliminar. 

O tratamento preliminar consiste na remoção dos materiais grosseiros (estopa, plástico, lixo etc.) e dos 

sólidos inertes (areia) do sistema, de forma a condicionar os esgotos para a próxima etapa.  

Após o tratamento preliminar, os esgotos seguem para os Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente-

RAFA, onde parte da matéria orgânica é retirada através da atuação de bactérias anaeróbias (que trabalham 

na ausência de oxigênio). Os esgotos provenientes do tratamento primário seguem para as lagoas de alta 

taxa, onde a matéria orgânica restante é submetida a um tratamento adicional.  

O lodo produzido na etapa de tratamento anaeróbio é removido do sistema, conforme estabelecido nas 

manobras operacionais, e direcionado para os leitos de secagem da estação, para posterior destinação final.  

O tratamento nas Lagoas de Alta Taxa ocorre através de simbiose entre as algas, que absorvem a energia 

solar produzindo o oxigênio (fotossíntese) e bactérias aeróbias que utilizam esse oxigênio para degradar a 

matéria orgânica, logo, o efluente tratado possui alta concentração de algas. 

Concluído o tratamento, o efluente final tratado é lançado no rio Paranoá. 



 

 

3.9. ETE Vale do Amanhecer 

Os esgotos sanitários são coletados e encaminhados ao tratamento preliminar, composto de sistemas de 

gradeamento e desarenação para retirada de detritos grosseiros e areia.  

Após esta etapa, os esgotos são conduzidos através de caixa de distribuição para o fundo do reator 

anaeróbio de fluxo ascendente (RAFA). Os esgotos, após passarem por este reator, são encaminhados para 

lagoas Aerada e Facultativa, onde é fornecido o oxigênio necessário à estabilização da matéria orgânica 

remanescente através de aeradores (Lagoa Aerada) e propulsores (Lagoa Facultativa).  

Em seguida, o esgoto é encaminhado à lagoa de maturação para remoção de coliformes. Após essas 

etapas, os esgotos tratados são lançados no corpo receptor, o Rio São Bartolomeu. O lodo descartado do 

RAFA é desaguado em dois leitos de secagem. O líquido drenado retorna ao processo através de 

bombeamento e o lodo seco é retirado manualmente. 

 

 

 



3.10. ETE Samambaia 

Os esgotos sanitários são coletados e encaminhados por gravidade à estação de tratamento. A etapa 

preliminar consiste de unidades de gradeamento e desarenação para a remoção de detritos grosseiros e 

areia do esgoto bruto. O tratamento biológico, projetado e implementado pela Caesb, é efetuado através de 

um sistema integrado de reatores anaeróbios e lagoas de estabilização em série.  

Após o tratamento preliminar, os esgotos são conduzidos através das caixas de distribuição para o fundo 

de reatores anaeróbios existentes no interior da lagoa facultativa. Os gases produzidos pela digestão 

anaeróbia (principalmente metano) são captados em campânulas, que também possuem a função de impedir 

a saída de partículas de lodo deslocadas pelo fluxo gasoso, sendo direcionado para dois queimadores 

automáticos. 

Os esgotos, após passarem por esse reator, encontram uma camada líquida oxidante (a própria lagoa 

facultativa) que cobre a parte superior das campânulas, evitando que odores desagradáveis sejam liberados 

para atmosfera. Os sólidos que eventualmente não sejam retidos pelo reator sedimentam na própria lagoa 

facultativa. 

Posteriormente, o efluente segue para uma lagoa de alta taxa, onde são criadas condições para 

maximizar o processo de fotossíntese e assim obter o oxigênio necessário à estabilização aeróbia da matéria 

orgânica. Nesta célula é adotada uma profundidade de 0,5 a 1,0m, onde é realizada uma pequena agitação 

para facilitar o acesso das algas à luz solar. Devido à alta taxa de fotossíntese, ocorre um aumento do pH do 

líquido o que, junto com a exposição aos raios ultravioleta do sol, contribui para uma maior taxa de inativação 

dos microrganismos patogênicos e para a remoção de nutrientes. 

Em seguida, os esgotos chegam à lagoa de maturação, que complementa o tratamento, reduzindo a 

concentração de algas e de patogênicos que porventura não foram removidos nas etapas anteriores.  

De modo a adequar o efluente da estação para lançamento no Lago Corumbá, reservatório criado à 

jusante do Rio Melchior (corpo receptor da ETE Samambaia), a Caesb implantou uma etapa final de polimento 

químico composto de coagulação com sulfato de alumínio, floculação e flotação por ar dissolvido (FAD). 

 

 



3.11. ETE Santa Maria 

Os esgotos sanitários são coletados e encaminhados ao tratamento preliminar, com sistema de gradeamento 

e desarenador, para retirada de detritos grosseiros e areia. Após esta etapa, os esgotos são conduzidos para 

os reatores anaeróbios de fluxo ascendente, onde bactérias anaeróbias estabilizam parte da matéria 

orgânica.  

Os gases provenientes do processo são queimados. Em seguida, os esgotos são encaminhados para lagoas 

de alta taxa, onde são criadas condições para maximizar o processo de fotossíntese visando obter a produção 

do oxigênio necessário à estabilização aeróbia da matéria orgânica. A pequena profundidade, a introdução 

de uma leve agitação e a exposição aos raios solares contribuem para uma maior inativação de 

microrganismos patogênicos. 

A próxima etapa se refere ao escoamento superficial em leitos plantados com brachiária, os quais têm a 

função de complementar o tratamento reduzindo a concentração de algas, nutrientes e matéria orgânica. 

Em seguida, esses efluentes são encaminhados à uma unidade de polimento final, localizada na ETE Alagado, 

para a redução de algas, sólidos em suspensão e fósforo. 

 

 

 

3.12. ETE Alagado 

Os esgotos sanitários são coletados e encaminhados ao tratamento preliminar com sistema de 

gradeamento e desarenação para retirada de detritos grosseiros e areia. Em seguida, são conduzidos para os 

reatores anaeróbios de fluxo ascendente, onde bactérias anaeróbias estabilizam parte da matéria orgânica.  

Após passarem por esses reatores, os esgotos são encaminhados para as lagoas de alta taxa, onde são 

criadas condições para maximizar o processo de fotossíntese visando a produção do oxigênio necessária à 

estabilização aeróbia da matéria orgânica. A pequena profundidade, a introdução de uma leve agitação e a 

maior exposição aos raios solares contribuem para uma maior inativação de microrganismos patogênicos. 



A próxima etapa se refere ao escoamento superficial em leitos plantados com brachiária e taboa, os quais 

têm a função de complementar o tratamento, reduzindo a concentração de algas, nutrientes e matéria 

orgânica. 

Após o tratamento natural, a Caesb adotou um polimento final constando de coagulação com sulfato de 

alumínio através de mistura rápida em uma calha Parshall, floculação mecânica e flotação por ar dissolvido. 

A implementação desta última etapa se deve à necessidade de adequar a qualidade da água do efluente para 

lançamento no Lago Corumbá, reservatório criado à jusante do Ribeirão Alagado, corpo receptor do efluente 

tratado da ETE Alagado.  

 

 

 

3.13. ETE São Sebastião 

Os esgotos do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da ETE São Sebastião são coletados e 

encaminhados por gravidade e por bombeamento (através de uma elevatória de esgoto bruto) para a 

entrada da estação, onde a vazão é aferida através de calha Parshall instalada no canal afluente ao 

tratamento preliminar. 

A tecnologia de tratamento de esgotos empregada na ETE São Sebastião compreende as etapas de 

tratamento preliminar, tratamento biológico composto por reator anaeróbico de fluxo ascendente (RAFA), 

escoamento superficial, seguido de lagoas de estabilização em série (lagoas de maturação), essas etapas são 

descritas brevemente a seguir. 

A primeira etapa de tratamento, denominado tratamento preliminar, consiste de sistema de 

gradeamento para remoção de materiais grosseiros e do sistema de remoção de areia (desarenador). Estes 

resíduos são coletados em caçambas e encaminhados para o aterro sanitário de Brasília. 

Após o tratamento preliminar, os esgotos seguem por bombeamento para os Reatores Anaeróbios de 

Fluxo Ascendente – RAFA, onde parte da matéria orgânica é retirada pela atuação de bactérias e arqueias 

anaeróbias (que trabalham na ausência de oxigênio). O efluente dos RAFAs é disposto alternadamente em 

dois campos de escoamento superficial, cujos solos são cobertos por gramíneas, os quais têm a função de 



reduzir a concentração de sólidos, nutrientes e matéria orgânica, pela ação dos microrganismos aderidos à 

vegetação e ao solo, bem como, a ação do sistema radicular das plantas. 

A etapa seguinte se refere a duas lagoas de maturação, onde é complementado o processo de 

tratamento com a redução de patógenos, sendo o efluente final lançado no corpo receptor, o Ribeirão Santo 

Antônio da Papuda. 

 

 

 

3.14. ETE Recanto das Emas 

Os esgotos sanitários das localidades atendidas pelo SES Recanto das Emas são coletados e 

encaminhados por gravidade e por bombeamento, nesse último caso, por meio da operação de três estações 

elevatórias de esgoto bruto. 

A tecnologia de tratamento de esgotos empregada na ETE Recanto das Emas compreende as etapas de 

tratamento preliminar, Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA) seguido por Lagoa Aerada de Mistura 

Completa e Lagoas Facultativas. Essas etapas são descritas brevemente a seguir: 

Na etapa inicial do tratamento, denominada tratamento preliminar, são retirados os materiais grosseiros 

(estopa, plástico, lixo), que após prensados são direcionados para o aterro sanitário de Brasília, juntamente 

com a areia, também removida nessa etapa.  

Após essa etapa, os esgotos são conduzidos para seis reatores anaeróbios de fluxo ascendente (RAFAs) 

operando em paralelo, onde as bactérias anaeróbias estabilizam parte da matéria orgânica afluente. 

Os esgotos, após a passagem pelos RAFA’s, são encaminhados a uma Lagoa Aerada de Mistura Completa 

– LAMC, provida de aeradores mecanizados. Esses aeradores fornecem o oxigênio necessário à estabilização 

da matéria orgânica remanescente. 

O efluente da LAMC flui para três lagoas facultativas em série, onde o processo de tratamento é 

complementado. A ETE também possui casa de química para dosagem de coagulante metálico nas lagoas, 

alcançando, assim, uma remoção ampliada de fósforo e matéria orgânica. O efluente final da ETE é lançado 

no corpo receptor Córrego Vargem da Benção.  

Os lodos produzidos nos reatores anaeróbio e aerado, bem como nas lagoas, são direcionados para 

área específica e desidratados através de centrífuga. 



 

Fluxograma da ETE Recanto das Emas  

 

3.15. ETE Riacho Fundo 

O sistema de tratamento de esgotos empregado na ETE Riacho Fundo é lodo ativado com remoção de 

nutrientes, cujo foco principal é o fósforo. A escolha por essa tecnologia se deu para atender à exigência de 

um tratamento em nível terciário, visto que a estação está localizada na bacia de drenagem do lago Paranoá. 

Com isso, se alcança uma redução da carga desse nutriente (fósforo), de maneira a minimizar seu aporte no 

corpo receptor (córrego Riacho Fundo), um dos tributários do lago Paranoá, reduzindo, por conseguinte, os 

riscos de ocorrência do processo de eutrofização. Dessa forma, a eficiência da ETE Riacho Fundo exerce um 

importante papel na conservação do ecossistema do lago Paranoá. 

O sistema de esgotamento sanitário realiza a coleta e o transporte de todos os esgotos gerados na região 

do Riacho Fundo, direcionando-os, por gravidade, para a estação de mesmo nome (Figura 2). O processo de 

tratamento se inicia na etapa de tratamento preliminar, onde os materiais grosseiros (estopas, plásticos, lixo 

em geral) e areia são retirados e encaminhados para destinação final. 

Após esta etapa, seguem para uma unidade de pré-fermentação, para a posterior distribuição dos 

esgotos aos tanques, chamados reatores biológicos, que são alimentados obedecendo um esquema de 

operação denominado batelada. 

Os reatores compõem a unidade responsável pelo tratamento biológico da estação onde, com o auxílio 

de aeração mecanizada, é introduzido o oxigênio necessário às bactérias para a ocorrência das reações 

metabólicas de degradação da matéria orgânica presente nos esgotos. As condições ambientais nos reatores 

biológicos estimulam o crescimento de bactérias aeróbias de interesse para o processo de tratamento e o 

esquema operacional visa garantir que além das parcelas de matéria orgânica também seja removida, por 

retenção celular, uma parcela do fósforo contido nos esgotos. O sistema de batelada, mencionado a 

princípio, consiste em um esquema operacional descrito de forma simplificada como: encher com esgoto – 

tratar – separar o lodo – descarregar o efluente. 

O efluente final é lançado no córrego Riacho Fundo, através da galeria de águas pluviais da cidade de 

Riacho Fundo I. O volume médio diário descartado no ano de 2020 foi de cerca de 5.928 m³, ocorrendo em 

parcelas e horários estratégicos, de maneira a reduzir os impactos ao corpo receptor. 



O lodo produzido no sistema de tratamento de esgotos é encaminhado para o processo de estabilização 

pela via aeróbia. Do digestor aeróbio, o lodo segue para a desidratação e, após o desaguamento, é 

transportado para a Unidade de Gerenciamento de Lodo (UGL), onde ocorre o processamento e manejo 

adequado. 

 

Fluxograma da ETE Riacho Fundo 

 

4. O gerenciamento do lodo – A UGL 

A Unidade de Gerenciamento de Lodos - UGL, responsável pelo recebimento e manejo e disposição de 

todo o lodo de esgotos gerados nas unidades de tratamento de esgotos. Nos últimos anos devido à falta de 

caracterização do lodo e a restrições da legislação ambiental, a única forma de disposição do lodo foi a 

recuperação de áreas degradadas. 

A UGL possui volume de lodo armazenado para destinação. Atualmente esse volume aproxima-se de 

110.000 toneladas de lodo seco. Ressalta-se ainda que o manejo do lodo prevê a secagem de todo o lodo 

produzido no último período chuvoso, atualmente estocado nas baias da UGL, no período que compreende 

os meses de maio até meados de setembro.  

No fim de 2019, após a caracterização de uma parte do lodo seco, foi possível obter a Licença de 

Operação n° 227/2019 – IBRAM para disposição do lodo seco em áreas agrícolas. A demanda pelo lodo 

autorizado na referida LO ocorre no período de entressafra, ou seja, nos meses de estiagem, coincidindo com 

o aumento considerável movimentação na UGL para manejo do lodo, devido a necessidade de secagem, 

redução de volume, e, consequentemente, abertura de espaço nas baias para armazenamento de lodo no 

próximo período chuvoso.  

Dessa forma, a secagem do lodo armazenado, a secagem do lodo produzido e a destinação agrícola dos 

lotes de lodo autorizados pelo IBRAM são atividades que devem ser realizadas no período de estiagem, pois 

durante o período chuvoso só é possível o armazenamento do lodo úmido. A demanda agrícola por esse 

material também diminui consideravelmente após outubro, pois já passou a época de plantio no Distrito 

Federal. 

 

 

 



5. Resumo de dados de Lodo e Concentrações e destino 

Média de Produção de Lodo nas ETEs - 2019 e 2020 

ETEs Lodo (m³/Mês) Lodo (m³/dia) Destino 

ETE Brasília Sul                                                3.908                                               130  UGL 

ETE Brasília Norte                                                1.854                                                 62  UGL 

ETE Melchior                                                1.636                                                 55  UGL 

ETE Gama                                                    850                                                 28  UGL 

ETE Recanto das Emas                                                    725                                                 24  UGL 

ETE Sobradinho                                                    507                                                 17  UGL 

ETE Riacho Fundo                                                      42                                                   1  UGL 

ETE Águas Lindas                                                      21                                                   1  UGL 

ETE Alagado                                                    613                                                 20  UGL 

ETE Santa Maria                                                    140                                                   5  UGL 

ETE São Sebastião                                                      51                                                   2  UGL 

ETE Paranoá                                                      46                                                   2  UGL 

ETE Vale do Amanhecer                                                        7                                                   0  UGL 

ETE Samambaia                                                       -                                                    -    UGL 

ETE Brazlândia                                                       -                                                    -    UGL 

ETE Planaltina                                                    719                                                 24  UGL 

Em verde Lodo com digestão em RAFAs sem desidratação mecânica. 

 

Lodo Desaguado – Desidratação Mecânica - 2020 a julho de 2021 

ETEs % Teor Sól. % Umidade 

ETE Gama 17 83 

ETE Recanto 17 83 

ETE Riacho 19 81 

ETE Melchior 17 83 

ETE Brasília Norte 15 85 

ETE Brasília Sul 14 86 

ETE Sobradinho 19 81 

 

 

Lodo Digestão Anaeróbica - DGPs - 2020 a julho de 2021 

ETEs ST(mg/L) STF (mg/L) STV (mg/L) 

ETE Brasília Norte 24.521 8.841 15.680 

ETE Brasília Sul 20.707 6.821 13.886 

ETE Sobradinho 21.191 7.127 14.064 

 

 

Lodo Digestor Aberto - 2020 a julho de 2021 

ETEs Digestão ST(mg/L) STF (mg/L) STV (mg/L) 

ETE Gama Anaeróbica 20.460 7.410 10.610 

ETE Recanto Anaeróbica 17.898 7.393 10.505 

ETE Riacho Aeróbico Prolongado 21.030 8.381 12.649 

ETE Melchior Anaeróbica 20.460 7.410 10.610 

 


