
Equipamentos de recepção e armazenamento

Equipamento de admissão e drenagem Equipamentos de desodorização Equipamento de despejo de esgoto

Equipamento de separação pré-agregação (reciclagem) Equipamento principal de tratamento

Catalisador de combustão

Bacia de decantação

Etapas do tratamento

Tanque de 
despejo de água

Tanque de tratamento de 
água e �ltragem de areia

Tanque de 
drenagem diversa

Bomba de despejo

Dispositivo de 
monitoramento da 
qualidade da água

Das instalações 
de geração de 

energia de alta 
e�ciência 

a partir do lixoAbastecimento de água a partir 
das instalações de geração de 

energia de alta e�ciência 
a partir do lixo

Drenagem desodorizada

Ácido hipocloroso

Água de reuso

Água tratada

Água tratada

Água tratada na fossa séptica

Ácido Alcalino

Ácido hipocloroso

Esgoto

P

P
P

P

Bomba de 
amostragem

P

P

Odor de alta concentração

Odor de baixa concentração

Odor de média concentração

M
M

M

M

Tanque de 
recebimento de água

P

Bomba de água 
natural para 

�ltragem de areia

Torre de �ltragem de areia

P

Bomba 
de água 
de reuso

Torre de 
desodorização 
biológica

Torre de puri�cação de 
ácido e hipoclorito alcalino

Torre de adsorção do 
carvão ativado de uso 

para baixa concentração

Torre de adsorção do 
carvão ativado de uso 
para média concentração

Chaminé de ventilação

Exaustor de odores 
de alta concentração

Bomba de 
circulação 

de ácido

P

Água para o processo de tratamento Água de uso cotidiano

Dispositivo de 
abastecimento de 

água para o processo 
de tratamento

Dispositivo de 
abastecimento 

de água

P

F
F

F

F

Exaustor de odores 
de média concentraçãoBomba de 

transferência de 
drenagem diversa

P

Exaustor de odores 
de baixa concentração

Odores do espaço de recepção
Exaustor de odores do 

espaço de recepção

P

P

P

P

Bomba de circulação do 
ácido alcalino/hipocoloroso

Tanque de desnitri�cação Tanque para nova aeraçãoTanque de nitri�cação secundárioTanque de nitri�cação

Tanque de 
armazenamento

Tanque de 
reação do lodo

Tanque intermediárioTanque de recepção

Tanque de 
decantação

Tanque de precipitação

Bomba no tanque 
de armazenamento

Bomba batedeira 
do tanque 

intermediário

Concentrador

Desidratador de lodo

Dispositivo de transferência 
de catalisador de combustão

Dispositivo de armazenagem 
de catalisador de combustão

Caminhão de carga

Tanque de 
abastecimento de lodo

Bomba de 
abastecimento 
de lodo

Espaço de recepção

Bomba de 
trituração

Agente auxiliar de desidratação II (orgânico)

Metanol Metanol

Lodo excedente

Devolução do lodo

Agente auxiliar de desidratação

Agente auxiliar de desidratação I (inorgânico)

Excrementos e lodo da fossa séptica

Excrementos e lodo da fossa séptica

Líquido de separação de desidratação

Ácido

Para as instalações de geração de energia de alta eficiência a partir do lixo
Para as instalações de geração de energia de alta eficiência a partir do lixo

Bomba de 
devolução 
do lodoBomba de transferência do �uído circulante

Ventoinha da bacia 
de sedimentação

Contêiner da bacia de sedimentação

Tanque de limpeza

Dispositivo de 
mistura do ar do 

tanque intermediário

Bomba batedeira 
do tanque de 

armazenamento

B

P

P

Desespumante

Alcalino

B

Dispositivo de mistura do 
tanque de desnitri�cação

Ventoinha de aeração
 Balança

Coagulante
(inorgânico)

B

B

3 4


