
Situação:

Solução:

A companhia de Água e Esgotos do Estado de Minas  
Gerais – COPASA implementou o sistema de tratamento 
de efluentes com a utilização de geoformas dessecantes 
na unidade de tratamento de efluentes de Pará de Minas. 
Com o objetico de aumentar a eficiência do sistema, que 
apresentava elevada carga de sólidos e redução na produ-
tividade da operação.
O sistema SoilTain instalado na estação consiste na reti-
rada e condução dos sólidos depositados no fundo dos 
decantadores, através de bombeamento, seguido de uma 
polimerização. O sistema conta com uma central com  
capacidade de 8000 l/h, seguida da inserção do produto 
nas geofôrmas SoilTain DW, onde estas têm a função de 
filtração, possibilitando a retenção dos sólidos e permi-
tindo que a água filtrada retorne ao processo, conforme  
estipulado pela RESOLUÇÃO No 357 de 17 de Março de 
2005 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente. 

Por se tratar de material orgânico com grande afinidade 
com moléculas de água, a polimerização se fez necessá-
ria, sendo não apenas responsável pela floculação e que-
bra dessa afinidade, mas, pela grande redução de volume. 
Uma vez o lodo orgânico, polimerizado e inserido nas geo-
formas dispostas nos berços, somente se faz necessária a 
atuação do tempo para que teores de sólidos definidos em 
projeto, neste caso 30 %, sejam alcançados, possibilitando 
o transporte de forma segura para adequada disposição 
ou reaproveitamento, conforme planos de compostagem  
estabelecidos em projeto.

Com capacidade de tratamento de esgotos da ordem de 180 l/s, a ETE União 
conta com um moderno sistema de retirada de sólidos de seu sistema.

A operação foi projetada para acondicionar cerca de 3.680 m3 de material 
sólido retirado do sistema.

Dessecagem de Lodo
Geofôrmas de Dessecagem de Lodo

Dessecagem de Lodo com SoilTain DW em Pará de Minas



A busca por soluções ambientalmente vantajosas e econo-
micamente viáveis para o tratamento e disposição final de 
lodos derivados de ETEs (Estações de Tratamento de Es-
goto) tem sido um verdadeiro desafio aos municípios, uma 
vez que para o sucesso do tratamento de efluentes se faz 
necessário estudo e detalhamento da técnica mais apro-
priada para cada caso. 
O sistema de dessecagem através de geoformas tem sido 
cada vez mais adotado por se tratar de uma solução sus-
tentável de alto valor agregado e que apresenta diversas 
vantagens como: fácil operação, baixo investimento, eleva-
da eficiência; bem como  possibilita a destinação de forma 
acessível e programada, facilitando a gestão do subprodu-
to ora apresentado. 

Vantagens:

Projeto:  Dessecagem de Lodo na ETE 
União

Localização:  Pará de Minas, Minas Gerais, 
Brasil 

Cliente (s): COPASA  

Projetista:  COPASA

Executora: COPASA 

Período de execução: Agosto12 – Junho 13

Produto (s) HUESKER: SoilTain PP 105/105 DW P183 L300 

Geoformas SoilTain PP 105/105 DW P183 L300.

Sistema de encapsulamento e dessecagem do material tratado.

Escoamento do percolado, já tratado, que irá retornar ao processo de  
tratamento.

Dessecagem de Lodo
Geofôrmas de Dessecagem de Lodo

O Berço drenante tem capacidade de receber simultane-
amente 08 unidades de geoformas SoilTain PP 105/105 
DW com 18,3 m de perímetro e 30 m de comprimento, e  
capacidade de 460 m3 por módulo o que representa uma 
operação tranquila durante o período de 1 ano.

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.


