
Situação:

Solução:

O governo do Estado através da Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São de Paulo - SABESP investiu 
cerca de 15 milhões de reais para atingir a meta de 100 % 
do esgoto tratado no município de Boituva. O projeto com-
templou a estruturação do sistema de tratamento das ETE 
Pau D’Alho com capacidade 71,4 l/s que se somaram aos 
29,3 l/s da ETE campos de Boituva, que beneficia atual-
mente cerca de 55 mil boituvenses.
Um dos sistemas mais eficientes de dessecagem e encap-
sulamento de materiais com baixos teores de sólidos é a 
aplicação de bolsas geossintéticas como filtros, após um 
condicionamento químico do efluente de estações de tra-
tamento de águas e esgotos, de forma geral.
Em decorrência da sobrecarga de sólidos presentes no  
sistema de tratamento de esgoto da ETE Campos de Boi-
tuva, foi concebido um plano de redução de sólidos em 
toda unidade que contemplava o tratamento de 8300 m3 de  
material orgânico das lagoas, que fazem parte do processo 
de tratamento do esgoto.

Após o processo de dragagem e polimerização, recomen-
dado neste tipo de tratamento, foram utilizados 14 módu-
los do SoilTain PP 105/105 DW perímetro de 10 m e compri-
mento de 15 m, com capacidade de acondicionamento em 
sua totalidade de 1280 m3. O sistema possibilitou o retorno 
do percolado as lagoas, proporcionando uma redução de 
volume considerável de 8.300 m3 bombeados a 5 % teor de 
sólidos em peso (TSP) para o encapsulamento de 1.280 m3 
a 30 % TSP (lodo orgânico).
O processo de dessecagem do lodo consistiu no bombea-
mento, polimerização e posterior consolidação em bolsas 
geossintéticas instaladas em área próxima, antes desti-
nada a antigos leitos de secagem, e que foram prepara-
dos até o atingimento dos teores de sólidos de projeto.  

Vista aérea da ETE Campos de Boituva (2015).

Berços de secagem de lodo, agora, comportando volumes expressivos em 
tempo menor.

Dessecagem de Lodo
Geofôrmas de Dessecagem de Lodo

Dessecagem de Lodo com SoilTain DW em Boituva



Após a retirada de sólidos do sistema utilizando as bolsas, 
a eficiência da estação de tratamento voltou a operar com 
índices da ordem de 98,9 %, mostrando a efetividade do 
SoilTain DW e possibilitando que a estação obtenha uma 
vida operacional muito mais longa.

Vantagens:

Projeto:  Dessecagem de Lodo na ETE 
Campos de Boituva

Localização: Boituva, São Paulo, Brasil 

Cliente (s): Sabesp- SP  

Projetista:  Freitas Guimarães Construções

Executora: Freitas Guimarães Construções 

Período de execução: Agosto12 – Junho13

Produto (s) HUESKER:  SoilTain PP 105/105 DW P100 L150 

O procedimento bombeou consideráveis 8.300 m3 bombeados a 5 % de teor 
de sólidos em peso (TSP).

Após a polimerização, o material dragado resultou no acondicionamento de 
1.280 m3 a 30 % TSP ao longo de 14 geofôrmas.

A efetividade do sistema se deu através dos índices de eficiência da ETE, que 
atingiram índices da ordem de 98,9 %.

Dessecagem de Lodo
Geofôrmas de Dessecagem de Lodo

Providas de grandes dimensões e com elevada capacidade 
filtrante, os módulos possibilitaram, de forma acelerada, o 
atingimento dos teores previstos e viabilizaram o descarte 
de forma adequada, inclusive o reaproveitamento da torta. 
Os módulos foram dimensionados em função da quantida-
de de material a ser tratado e encapsulado.

SoilTain® is a registered trademark of HUESKER Synthetic GmbH.
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HUESKER Ltda.

Av. Sebastião H. C. Pontes, 8000 – Galpão “E”
Cond. Ind. Century – Chácaras Reunidas
CEP 12.238-365 – São José dos Campos – SP – Brazil
Phone: + 55 (12) 3903 9300
Fax: + 55 (12) 3903 9301
Mail: HUESKER@HUESKER.com.br
Web: www.HUESKER.com.br

HUESKER Synthetic é certificada 
pela ISO 9001 e ISO 50001.


