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Tratamento de Lodo HUBER

A HUBER oferece um equipamento com programa completo de tratamento de lodo.

Peneiração – Espessamento – Desintegração – Desidratação – Secagem – Utilização (proveniente de uma só
fonte)

O principal resíduo gerado das estações de tratamento de efluente sanitário é o lodo que é removido pelo processo de tratamento
mecânico, biológico e químico.

A quantidade de lodo depende do tipo de tratamento, da população conectada e da população equivalente, e das características do
efluente sanitário. As características do efluente sanitário e da produção de lodo variam de país e região. Existe ainda uma diferença
entre áreas urbanas e áreas rurais. A produção de lodo varia entre 20 a 45 kg de sólidos secos por pessoa por ano.

Há várias características que têm grande influência no custo do tratamento de lodo. O teor de água é muito importante porque
determina o volume do lodo, a viabilidade e os custos de transporte e descarte. O teor de sólidos e água no lodo depende do tipo de
lodo (ex. lodo primário, lodo de lixo ativado, lodo químico), do método e qualidade do tratamento (ex. digestão de lodo), e do método
de espessamento e desidratação.

A composição química do lodo também depende das características do efluente sanitário e do método de tratamento. Especialmente
importante é o teor de metais pesados, pois sua concentração é um fator limitador na aplicação de biossólidos na terra. Apesar da
regulamentação da aplicação de biossólidos estabelecida na Europa ser um método seguro e benéfico de reuso de nutrientes valiosos,
existem interesses políticos pondo em risco a continuação do tratamento da terra no longo prazo. A existência de substâncias
endócrinas nos biossólidos é uma preocupação adicional, apesar de estas substâncias serem improváveis de serem absorvidas ou
incorporadas por plantas.

Regulamentações Européias especificam que somente dejetos com sólidos voláteis (orgânicos) que contém menos de 5% podem
servir de aterro sanitário. Isto significa o fim do aterro com lodo, somente as cinzas das estações de incineração de lodo podem ser
usadas como aterro sanitário. A combinação da secagem do lodo e incineração resulta em um uso de energia eficiente. Lodo seco tem
aproximadamente o mesmo valor térmico da linhita (carvão). Se o lodo seco é incinerado, o calor gerado é suficiente para a secagem
do lodo.

A HUBER oferece uma rede completa de processos de tratamento de lodo.
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