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A ultra filtração é precedida por um tratamento biológico; o permeado derivante da UF passa por um sucessivo passo de 
osmose inversa enquanto o detido é enviado ao tanque biológico. Também fornecemos a implementação de um sistema 
de limpeza CIP, a fim de garantir melhores performances.

A osmose inversa é precedida por uma salificação de amoniaco que, mediante mistura com ácido clorídrico, permite 
eliminar os eventuais resíduos de amoníaco. A água residual é submetida depois a uma dupla filtração mediante osmose 
inversa; a água residual assim obtida pode ser derramada em um corpo hídrico superficial.

ESQUEMA EM BLOCOS DO SISTEMA

A fim de garantir um tratamento capaz de reduzir  a carga de 
poluição de águas residuais segundo os níveis estabelecidos 
em lei, é implementado o seguinte sistema de tratamento:

I Seção: Pré-tratamento químico-físico ou biológico;

II Seção: Fase de descascamento amônia em coluna 
contracorrente;;

III Seção: Oxidação biológica e ultrafiltração;

IV Seção: Osmose inversa em duplo estado precedido por 
salificação;

V Seção: Tratamento dos lodos.



Para cada lixiviado o 
seu tratamento

Como mostra a tabela ao lado, a 

composição do lixiviado pode variar em 

função de diversos fatores, o sistema 

permite de implementar aas técnicas 

melhores adaptadas a cada tipologia 

de lixiviado. A título de exemplo, um 

tratamento endereçado a um lixiviado rico 

de substâncias orgânicas biodegradáveis, 

e então, com uma baixa relação BOD/

COD, virá entre o pré-tratamento, um 

sistema de oxidação biológica; vice 

versa um lixiviado com elevada relação 

de BOD/COD será pré tratado mediante 

processo químico-físico.

Lamas derivadas de diversas etapas da depuração é enviada a 
um evaporador e a um sistema de tratamento de lamas, a fim 
de diminuir o volume antes da recuperação do aterro.
Segundo a normativa vigente, é de fato possível colocar no 
aterro seja as lamas que os resíduos derivados do tratamento. 

 Parâmetro Taxa de variação

 pH 7,5-8,5
 COD 5.000-30.000 mg/l
 BOD 100-10.000 mg/l
 N-NH4 1.500-5.000 mg/l
 Cloretos  500-3.000 mg/l

O sistema visto do lado externo
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