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Introdução 

Gradeamento 

Desarenação 

Medição de 
vazão 

Principal papel: Remoção de sólidos que poderiam comprometer o adequado 
funcionamento das unidades subsequentes (reatores UASB).  
Mal funcionamento pode provocar: 

Diversos detritos não deveriam ser descartados pelos usuários nas instalações sanitárias 
domiciliares e redes coletoras de esgoto.  

 Obstrução de tubulações 

 Avarias de equipamentos eletromecânicos 

 Acumulação de areia no interior dos reatores 

 Maior formação de escuma 
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 Recebimento de caminhões limpa-fossa, efluente não doméstico, resíduos de outras 
ETEs (como escuma e lodo), resíduos de EE  etc.  

Fatores que afetam a composição dos resíduos removidos no TP: 

 Espaçamento entre as barras 

 Tamanho da área e tipo de ocupação da bacia de contribuição 

 Configuração do sistema de coleta de esgoto: presença de EE diminui a quantidade de 
material retido no gradeamento 

 Hábitos e educação sanitária da população atendida 

Introdução 



Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto  

Introdução 

Disposição final 
ambientalmente adequada 

Aproveitamento 
energético 

Considerável poder calorífico inferior (PCI) e baixo teor de cinzas associados aos resíduos 
retidos na etapa de gradeamento fino 

• Maior parcela da DQO inerte presente no esgoto 

• Países desenvolvidos  recuperação em escala piloto/plena, objetivando o 
aproveitamento energético, incorporação ao asfalto, dentre outros 

   Disposição final de resíduos retidos no TP:  

• Disposição na própria área da estação, 
em valas adequadamente preparadas e 
licenciadas para o recebimento dos 
rejeitos 

ETEs de pequeno porte  
(Q < 20 L.s-1 ou EP < 10.000 hab.)  

• Excessiva demanda construtiva e 
operacional 

Fonte: BORGES, 2014  

Fonte: MARCELIS & WESSELS, 2018  

Celulose   
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Introdução 

Desarenador de fluxo em 
vórtice (tipo ciclone) 

Desarenador de 
fluxo horizontal  

Desarenador de fluxo 
em espiral (aerado) 
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Introdução 

Desarenador de 
fluxo horizontal  
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Introdução 

Desarenador de fluxo em 
vórtice (tipo ciclone) 
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Introdução 

Desarenador de fluxo 
em espiral (aerado) 
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Introdução 

Disposição final 
ambientalmente adequada 

Reposição em leitos de 
secagem 

Preparo de concreto não 
estrutural  • Solo da bacia de contribuição e grau 

de pavimentação das ruas 

Fatores intervenientes na quantidade de 
areia presente no esgoto bruto: 

Alternativas de gerenciamento da areia removida nos desarenadores: 

• O tipo (combinado ou separador) e as 
condições de conservação do sistema 
de coleta e transporte de esgoto 

• Características da drenagem pluvial da 
bacia de contribuição  

• Ocupação da bacia de contribuição 
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Principais configurações para o tratamento preliminar 

Elevado: 
• Descarga de fundo por 

gravidade 
• Maior custo de implantação 

EE de esgoto bruto Extravasor 

Enterrado: 
• Demanda de estação elevatória 
• Maior dificuldade operacional 
• Facilitam o enclausuramento 

Solução enterrada e enclausurada Solução elevada 

TP: possibilidade 
de utilizar apenas 
gradeamento fino 
ou peneira 

Gradeamento 



Tratamento preliminar: diretrizes de 
projeto 
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Parâmetros e critérios de dimensionamento 

Velocidades de escoamento adequadas para a remoção de sólidos grosseiros, evitando 
problemas de obstrução, desgaste e travamento em equipamentos eletromecânicos, 

sensores e medidores de velocidade submersos. 

a Os canais a montante e a jusante dos dispositivos de remoção de sólidos grosseiros devem garantir, pelo menos uma vez ao dia, desde o início da 
operação, uma velocidade igual ou superior a 0,40 m.s-1. A velocidade mínima de escoamento nestes canais deve ser idealmente superior a 0,3 m.s-1, 
a fim de evitar a deposição de areia nos canais. 
b Critérios válidos para desarenadores de fluxo horizontal e seção retangular (tipo canal) 

Nota: a vazão de dimensionamento das unidades do TP deve ser a vazão máxima 

afluente  

Tabela 1 – Principais parâmetros e critérios de dimensionamento para as unidades do tratamento preliminar  

Fonte: adaptado de NBR 12.209 (ABNT, 2011) 

Gradeamento (grades de barras) 
Parâmetro Valor  
Velocidade máxima através das barras da grade para a vazão finala 1,20 m.s-1 

Inclinação das barras em relação à horizontal 
45 a 60° - limpeza manual 
60 a 90° - limpeza mecanizada 

Perda de carga mínima a ser considerada (escoamento de montante) 
0,15 m - limpeza manual 
0,10 m - limpeza mecanizada 

Desarenadorb 

Parâmetro Valor 

Velocidade de escoamento 0,25 a 0,40 m.s-1 
Profundidade mínima para acumulação de material sedimentado 0,20 m 
Taxa de escoamento superficial 600 a 1000 m³.m-².d-1 
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Arranjos recomendados para o tratamento preliminar 

Vazão máxima afluente final > 100 L.s-1  

• Maior confiabilidade de operação em sistemas de desaguamento 
mecanizado 

Limpeza mecanizada  

Vazão máxima NBR 12.209  Experiências operacionais 

< 100 L.s-1  Espaçamento de 12 mm 
Peneiramento estático (3 a 5 mm de abertura da 
malha), pós-gradeamento 

> 100 L.s-1  
Peneira com aberturas iguais ou 
inferiores a 6 mm 

Peneiras com abertura de malha de 3 ou 4 mm 

Gradeamento: ETEs que empregam reatores UASB 

Qualidade do lodo e da escuma a serem descartados: 

• Melhor qualidade estética do lodo, favorecendo o uso agrícola 

• Menor formação de escuma no interior dos reatores anaeróbios  

Gradeamento 
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Arranjos recomendados para o tratamento preliminar 

Unidades de maior porte requerem atenção para assegurar uma 
distribuição uniforme da vazão afluente em toda a seção de 
escoamento do canal, além de uma atenta operação para identificar 
a ocorrência de fluxos preferenciais e/ou assoreamento em pontos 
específicos do canal 

Desarenador 

Desarenadores aerados (fluxo em espiral) 

• Reconhecida eficiência para a remoção de areia 
 

Diferença de viscosidade do 
líquido em função da temperatura 

Equipamentos projetados para as condições de clima temperado 

Remoção de O&G no TP:  

Redução da formação de escuma em 
reatores UASB 

• Baixa eficiência de remoção de óleos e graxas 
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Arranjos recomendados para o tratamento preliminar 

Figura 1 - Alternativas recomendadas para as unidades do tratamento preliminar de ETEs de diferentes portes 

Recomenda-se a implantação de um canal paralelo de 
desvio (by-pass) dotado de gradeamento fino 
(espaçamento entre barras igual a 20 mm) 
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Arranjos recomendados para o tratamento preliminar 

Figura 1 - Alternativas recomendadas para as unidades do tratamento preliminar de ETEs de diferentes portes 
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Arranjos recomendados para o tratamento preliminar 

Figura 1 - Alternativas recomendadas para as unidades do tratamento preliminar de ETEs de diferentes portes 
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Arranjos recomendados para o tratamento preliminar 

Figura 1 - Alternativas recomendadas para as unidades do tratamento preliminar de ETEs de diferentes portes 

Devem ser verificadas as possibilidades de modulação e de redundância 
das unidades do TP, especificamente para ETEs de médio e grande porte 
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Material retido nas unidades do tratamento preliminar 

24 ETEs na bacia hidrográfica Rio das Velhas 

4,2 litros de resíduo por 1.000 m3 de esgoto 
tratado retido no gradeamento 

• Volume mais baixo que o 
esperado 

75% 
25% 

95% 
5% 

Mediana 

Legenda: 

Figura 1 - Sólidos retidos nas grades (L.1000m-3) do tratamento preliminar de ETEs na bacia hidrográfica do Rio das Velhas 

Gradeamento 

Elevado espaçamento entre 
barras 

Faixa de valores reportada na 
literatura:  
6 – 50 L por 1000m³ de esgoto tratado 
 

Fonte: JORDÃO e PESSÔA, 2017 
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Material retido nas unidades do tratamento preliminar 

24 ETEs na bacia hidrográfica Rio das Velhas 

Volume ligeiramente superior ao 
esperado 

40 litros de areia por 1.000 m3 de esgoto tratado 
retido no desarenador 

• Infiltração na rede coletora 

75% 
25% 

95% 
5% 

Mediana 

Legenda: 

Figura 2 - Sólidos retidos nos desarenadores (L.1000m-3) do tratamento preliminar de ETEs na bacia hidrográfica do Rio das 
Velhas. 

Desarenador 

• Contribuição pluvial parasitária 

Limite máximo de 37 litros por 
1000m³ de esgoto tratado 
 

Fonte: METCALF & EDDY, 2003 



Aspectos relacionados a projeto, 
construção, operação e manutenção 
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Emissões odorantes no tratamento preliminar 

TP não confinado: TP confinado: 

 Evitar turbulências  Preferência por um regime turbulento 
 Desprendimento dos gases e posterior 

exaustão 
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Emissões odorantes no tratamento preliminar 

TP integrado confinado: 
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Emissões odorantes no tratamento preliminar 

ETEs de pequeno porte, recomenda-se: 
 • Utilização de caçambas de menor volume, para que o 

material não fique armazenado por longos períodos 
 • A aplicação de cal virgem para controlar a emissão de 

odores pode ser necessária 
 

Emissão de odores no TP: 

• Acúmulo do material retirado nas grades  
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Emissões odorantes no tratamento preliminar 

Emissão de odores no TP: 

• Acúmulo do material retirado nas grades  
 

ETEs de médio e grande porte, recomenda-se: 
 • Fechamento de caçambas que considerem materiais 

resistentes (dobradiças, fixação de lonas etc.)  

• Observância a aspectos ergonômicos  



Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto  

Emissões odorantes no tratamento preliminar 

Emissão de odores no TP: 

• Decomposição dos sólidos orgânicos indevidamente retidos  
no desarenador 

 

Recomenda-se: 
 
• A garantia das velocidades mínimas de escoamento a fim 

de evitar o acúmulo de materiais nas unidades 
 
• Atenção especial às possíveis mudanças de secção 

transversal no transcurso dos canais 
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Bombeamento e distribuição de vazão 

Vazão máxima de bombeamento: não pode exceder mais que 25% da vazão máxima de 
esgoto afluente 

Bombeamento 

• Ponto crucial para o adequado funcionamento dos reatores anaeróbios 
 
ETEs de pequeno porte 
 • Casos em que há necessidade de recalque da vazão afluente à ETE: duas bombas (uma 

para rodízio e reserva) 
 
 Bombeamento constante de uma vazão  

Igual ou superior à Qmax de projeto 
Queda de eficiência de retenção 

de sólidos e remoção de MO 

Sobrecargas 
hidráulicas  

Recomenda-se: 
 • Utilização de bombas com variadores de velocidade (inversores de frequência) ou o 

mínimo de três bombas (uma para rodízio e reserva) 

• Instalação de um medidor de vazão após a EE, para caracterização do hidrograma de 
vazões afluentes ao reator UASB 



Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto  

Bombeamento e distribuição de vazão 

Distribuição da vazão 

• Acúmulo de areia e/ou detritos devido à utilização de 
estruturas com o fundo plano e/ou baixa inclinação 
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Bombeamento e distribuição de vazão 

Distribuição da vazão 

• Acúmulo de areia e/ou detritos devido à utilização de 
estruturas com o fundo plano e/ou baixa inclinação 

 
Recomenda-se: 
 • Adoção de caixas com fundo inclinado, confeccionadas em 

materiais que permitem melhor acabamento 
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Bombeamento e distribuição de vazão 

Distribuição da vazão 

• Acúmulo de areia e/ou detritos devido à utilização de 
estruturas com o fundo plano e/ou baixa inclinação 

 
Recomenda-se: 
 • Adoção de caixas com fundo inclinado, confeccionadas em 

materiais que permitem melhor acabamento 
 • Verificação das lâminas d’água nos vertedores 
triangulares e correto dimensionamento para as vazões 
máximas de bombeamento 
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Bombeamento e distribuição de vazão 

Distribuição da vazão 

• Acúmulo de areia e/ou detritos devido à utilização de 
estruturas com o fundo plano e/ou baixa inclinação 
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Bombeamento e distribuição de vazão 

• Adoção do diâmetro interno de 75 mm a fim de 
garantir a velocidade descendente adequada e 
reduzir/evitar obstruções  

Distribuição da vazão 

• Tubos de distribuição 

Recomenda-se: 
 

• Deve-se garantir completa fixação dos tubos, uma vez 
que estes podem se soltar sob a laje, sem que o 
operador perceba, permitindo assim que o esgoto 
afluente adentre o compartimento de decantação do 
reator UASB 
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Outros aspectos importantes de projeto, construção e operação 

Dimensões diminutas para atender às 
condições ideais de escoamento 
previstas na NBR 12.209 

Guarda-corpo e escadas de acesso (resistentes à corrosão), pontos de água de serviço, 
aberturas mínimas para passagem de operadores e ferramental adequado para as operações de 
limpeza e manutenção 

Perda de carga efetiva, necessidade de rebaixos, demanda de água para limpeza, descarga de 
drenos, apoio para roscas e grades, acesso para manutenção eletromecânica e limpezas etc.  

ETEs de pequeno porte 
 Soluções pré-moldadas em 

materiais alternativos 
(p.ex.: PRFV e polipropileno) 

O projeto deve considerar as especificidades dos equipamentos que serão 
adquiridos e implantados 

Critérios ergonômicos e de saúde e segurança do trabalho  
 

Problemas construtivos recorrentes  (obra e instalação de equipamentos) 

Equipamentos instalados desnivelados, e equipamentos de reduzem a seção do canal com 
paramentos laterais 
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Aspectos relacionados a projeto, construção, operação e manutenção 

• Grau de importância médio –podem comprometer a operação e manutenção adequada do sistema; 
• Grau de importância alto –  são imprescindíveis para a boa operação e manutenção do sistema 

 
Aspecto 

Grau de 
importância 

Aspectos gerais Alto Médio 

Consultar a unidade operacional e de manutenção eletromecânica 
anteriormente à definição da concepção/layout do TP 

  

Dimensionar as unidades usando a vazão máxima afluente e garantir as 
velocidades mínimas de escoamento, de forma a impedir a deposição indesejada 
de sólidos orgânicos (SSV) 

  

Justificar a escolha de tratamento preliminar manual ou mecanizado   

Verificar o perfil hidráulico das unidades do TP. Devem ser consideradas as perdas 
de carga (canais, comportas e equipamentos) desde o ponto de controle de 
escoamento (p.ex.: calha Parshall) até a unidade de gradeamento, para a definição 
das lâminas d’água (jusante e montante de cada unidade) 

  

No canal de extravasão da ETE, prever a implantação de medidores de vazão que 
assegurem o registro da frequência e magnitude das vazões afluentes derivadas 
para o curso d’água 
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Aspectos relacionados a projeto, construção, operação e manutenção 

• Grau de importância médio –podem comprometer a operação e manutenção adequada do sistema; 
• Grau de importância alto –  são imprescindíveis para a boa operação e manutenção do sistema 

 
Aspecto 

Grau de 
importância 

Aspectos gerais Alto Médio 

Prever dispositivo de extravasão de vazões afluentes superiores à capacidade de 
projeto da ETE. Notar que, em ETEs nas quais a EE de chegada está localizada a 
jusante do TP e, onde há risco de interrupção do fornecimento de energia 
elétrica, dois extravasores devem ser implantados, um antes do TP e outro 
associado ao poço de sucção da EE de chegada. Esta medida visa evitar o 
afogamento de unidades implantadas a montante de elevatórias 

  

Prever válvula flap quando o extravasor for afogado, devendo a mesma ser 
instalada mais próxima ao tratamento preliminar, priorizando o acesso para 
manutenção da válvula 

  

O by-pass a montante do tratamento preliminar deverá ser provido de dispositivo 
para esgotar a areia depositada na rede 

  

Para ETEs de pequeno porte (Q < 20 L.s-1 ou EP < 10.000 hab.), adotar canal 
paralelo (by-pass) com grade de 20 mm 
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Aspectos relacionados a projeto, construção, operação e manutenção 

• Grau de importância médio –podem comprometer a operação e manutenção adequada do sistema; 
• Grau de importância alto –  são imprescindíveis para a boa operação e manutenção do sistema 

 
Aspecto 

Grau de 
importância 

Aspectos gerais Alto Médio 

Para ETEs de médio e grande porte (Q > 20 L.s-1 ou EP > 10.000 hab.), adotar 
redundância (duplicação) das unidades do TP (gradeamento, desarenação e 
peneiramento). Avaliar alternativas de modulação para redução do 
investimento inicial, todavia, assegurar a manutenção de velocidades mínimas a 
fim de evitar a deposição indesejada de sólidos 

  

Verificar a possibilidade/viabilidade técnica e econômica de utilização de 
gradeamento mecanizado e/ou peneira estática para ETEs de pequeno e médio 
porte (Q ≤ 50 L.s-1 ou EP ≤ 100.000 hab.) 

  

Avaliar a possibilidade de implantação de gradeamento sequencial composto de 
grade grossa, média e fina, caso não seja adequado utilizar o gradeamento 
mecanizado 

  

Prever sistema de coleta, armazenamento, transporte e disposição final dos 
resíduos sólidos retidos no TP considerando a rotina operacional (frequência de 
remoção e destino) e incômodo à vizinhança (odores) 
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Aspectos relacionados a projeto, construção, operação e manutenção 

• Grau de importância médio –podem comprometer a operação e manutenção adequada do sistema; 
• Grau de importância alto –  são imprescindíveis para a boa operação e manutenção do sistema 

 
Aspecto 

Grau de 
importância 

Aspectos gerais Alto Médio 

Prever comportas à montante e à jusante das unidades, que permitam a 
admissão, isolamento, limpeza e desvio (by-pass) dos esgotos 

  

Na especificação de comportas e equipamentos, considerar o uso de materiais 
resistentes à corrosão 

  

Para as estações elevatórias, observar a profundidade do poço de sucção, sendo 
preferencialmente limitada a 8 m. Em caso de poços superiores a 8 m deverão ser 
previstas condições de acesso para manutenção e limpeza (plataformas 
intermediárias, rampa, escada, talha elétrica etc.) e guarda-corpo no entorno. 
Todavia, a depender do tipo de limpeza de grade, mesmo para profundidades 
inferiores a 8 m devem ser garantidas condições adequadas de acesso e limpeza 

  

Prever caçambas menores em ETEs de pequeno porte, a fim de não acumular 
resíduos por longos períodos de tempo, com a consequente geração de odores  

  

Considerar asfalto e passeio cimentado no entorno das unidades no projeto 
paisagístico/urbanização do tratamento preliminar 
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Aspecto 

Grau de 
importância 

Aspectos gerais Alto Médio 

Avaliar a necessidade de prever dispositivos de cobertura para as caçambas de 
depósito de resíduos em função das condições pluviométricas locais e da 
necessidade de controle de odores 

  

Garantir acesso compatível com os veículos utilizados pela operação para a 
retirada das caçambas/containers, incluindo: inclinação adequada das rampas de 
acesso; área de manobra suficiente e raios de curvas adequados para o trânsito 
de caminhões; base, sub-base e pavimento compatível com o tráfego de veículos 

  

Prever acesso adequado para os operadores executarem as atividades rotineiras 
e também de manutenção eletromecânica das unidades (p.ex.: lubrificação, 
retirada de motores, roscas etc.) 

  

Considerar coleta e direcionamento do percolado das caçambas para o afluente à 
ETE 
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Aspecto 

Grau de 
importância 

Aspectos gerais Alto Médio 

Garantir a compatibilização entre os equipamentos previstos em projeto e 
aqueles de fato adquiridos, para se evitar adequações na estrutura civil e 
eletromecânica das unidades do tratamento preliminar, durante as fases de 
construção e operação 

  

Em ETEs que recebam efluentes de caminhões limpa fossa, escuma e lodo de 
outras ETEs e EEEs, deve-se considerar a instalação de unidade específica para 
recebimento e controle (p.ex.: tanque de homogeneização), atentando para o 
impacto na produção de lodo no reator UASB (ver Nota Técnica 3 – Lobato et al., 
2018) 
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Aspecto 

Grau de 
importância 

Gradeamento Alto Médio 

Para a estimativa de sólidos grosseiros e areia retidos, utilizar dados operacionais 
relacionados à realidade local (verificar as características da bacia de 
esgotamento, como: ocupação e atividade econômica) 

  

Em caso de unidades mecanizadas, prever canal paralelo com grade de limpeza 
manual, com mesmo espaçamento entre barras 

  

O gradeamento deverá ser executado com barras de seção retangular. Não 
utilizar barras de seção circular ou barras horizontais para auxílio na fixação das 
barras principais, pois dificultam a livre passagem do rastelo 

  

Para tratamento preliminar implantado a jusante de estação elevatória, deverá 
ser previsto gradeamento grosseiro a montante da elevatória (notar que o 
espaçamento entre barras deve ser inferior ao diâmetro do rotor da bomba, para 
evitar passagem de sólidos grosseiros de maiores dimensões). Adicionalmente, 
deverá ser avaliada a possibilidade de implantação de gradeamento médio e fino 
a montante da elevatória 
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Para ETEs com desaguamento mecanizado de lodo e/ou de escuma, prever no 
tratamento preliminar uma etapa de peneiramento com malha de até 6 mm 
(preferencialmente 3 ou 4 mm), visando assegurar a adequada operação e 
minimização de paralisações dessas unidades (p. ex.: misturador de tanque de 
equalização, bombas de alimentação de equipamentos de desaguamento) 

  

Em ETEs de grande porte com gradeamento mecanizado, avaliar a possibilidade 
de utilização de dispositivos de compactação para os resíduos removidos, 
objetivando reduzir o volume e a liberação de percolado em caçambas e 
containers, reduzir odores e melhorar as características do material para 
disposição final 

  

 
Aspecto 

Grau de 
importância 

Gradeamento Alto Médio 
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Aspecto 

Grau de 
importância 

Desarenador Alto Médio 

Quando a largura do desarenador for inferior a 30 cm, avaliar e propor 
alternativas, como desarenador do tipo fluxo em vórtice ou confecção de 
equipamento de limpeza sob medida, compatível com as menores dimensões do 
canal ou ainda a adoção de soluções pré-fabricadas em materiais alternativos 
(p.ex.: fibra de vidro e polipropileno - PP) 

  

Para desarenadores de limpeza manual, verificar a existência de rebaixo 
adequado para o acúmulo de areia em função da frequência de limpeza adotada 
pela operação 

  

Onde a topografia permitir, adotar descarte de areia pelo fundo, de maneira a 
reduzir o gasto com caminhão limpa fossa 

  

Para os desarenadores mecanizados de seção quadrada, a moldagem da 
circunferência do raspador deve ser realizada dentro do quadrado em que está 
inscrito (contemplando chanfros nos vértices), com uso do próprio braço 
raspador do equipamento 
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Nota-se que a maioria dos aspectos foram categorizados como de significância alta. Tal fato 
reflete a importância do tratamento preliminar para o adequado condicionamento dos esgotos 

 
Aspecto 

Grau de 
importância 

Desarenador Alto Médio 

Para os desarenadores de seção quadrada, garantir uma distribuição uniforme 
da vazão ao longo da largura da unidade. Além de se ter um dimensionamento 
hidráulico adequado no canal de acesso, deverá haver possibilidade de se 
regular a vazão em cada ponto de entrada 

  

Para os desarenadores de seção quadrada, garantir a possibilidade de acesso 
para a limpeza do canal afluente, visto que, em algumas situações, pode haver a 
deposição de areia nos extremos desse canal devido à ocorrência de velocidades 
inferiores às mínimas previstas no projeto 

  

Para os desarenadores de seção quadrada, avaliar a possibilidade de prever 
descarga de fundo para o esgotamento das unidades, a fim de possibilitar a 
limpeza e a manutenção do braço raspador e do dispositivo classificador 
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