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RESUMO 

 

Entre os resíduos gerados nos processos de tratamento de esgoto, o lodo se 

destaca como o mais crítico em função da grande quantidade produzida e dos 

custos elevados de disposição final. Em virtude de suas características indesejáveis, 

o lodo pode contaminar o solo, recursos hídricos e prejudicar a saúde pública devido 

à presença de matéria orgânica, patógenos e metais pesados. O objetivo deste 

trabalho foi estudar as alternativas existentes na literatura de aproveitamento do lodo 

de esgoto e propor as mais viáveis para aplicar na Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE) Pajuçara, localizada em Maracanaú-CE. Esse estudo foi desenvolvido 

através de uma pesquisa bibliográfica, onde foram levantadas as principais 

alternativas existentes na literatura, os tipos de tratamento para o lodo e alguns 

estudos de caso que tiveram sucesso no aproveitamento deste material. Por fim, a 

partir desse estudo, foram verificadas as alternativas mais viáveis para aproveitar o 

lodo da ETE Pajuçara. O destino final adequado do lodo é um fator fundamental 

para o sucesso de um sistema de esgotamento sanitário, porém foi constatado que o 

lançamento do lodo em aterro sanitário ou em áreas inadequadas é a alternativa 

mais utilizada no Brasil. Contudo, foram verificadas nesta pesquisa várias formas de 

aproveitamento do lodo, tais como: adubo na agricultura, floricultura, paisagismo, em 

áreas de reflorestamento, em parques e gramados, recuperação de áreas 

degradadas, produção de substratos de mudas e fertilizantes. Sendo assim, foi 

possível concluir que a utilização do lodo na agricultura se apresenta como a 

alternativa de maior potencial atualmente, tendo em vista a grande demanda de 

adubo para esta atividade, a escassez de áreas e as crescentes exigências e 

restrições ambientais quanto ao lançamento de resíduos. Deste modo, as 

alternativas mais viáveis para aproveitar o lodo da ETE Pajuçara são doá-lo para 

uma pequena produção de bananeiras e coqueiros situada no entorno da estação ou 

a Cagece firmar uma parceria com a prefeitura de Maracanaú para a produção de 

mudas utilizando o lodo dessa estação.  

 

 

Palavras-chave: Lodo. Esgoto. Destinação final. Aproveitamento. ETE Pajuçara. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Among the residues generated in sewage treatment processes, sludge stands out as 

the most critical because of the large amount produced and the high costs of final 

disposal. Due to its undesirable characteristics, the sludge can contaminate the soil, 

water resources and harm public health due to the presence of organic matter, 

pathogens and heavy metals. The objective of this work was to study the alternatives 

of sewage sludge utilization in the literature and propose the most feasible ones to 

apply to the Pajuçara Sewage Treatment Station, located in Maracanaú-Ce. This 

study was developed through a bibliographical research, where the main alternatives 

in the literature, the types of treatment for the sludge and some case studies that 

were successful in the use of the sludge were studied, and in the end, from that study 

were verified the most viable alternatives to take advantage of the sludge of the 

Pajuçara. The adequate final destination of the sludge is a fundamental factor for the 

success of a sanitary sewage system, however, it was found that the landfill sludge 

or inadequate areas is the most commonly used alternative in Brazil. However, 

various forms of sludge utilization, such as fertilizer in agriculture, floriculture, 

landscaping, reforestation areas, parks and lawns, recovery of degraded areas, 

production of seedlings and fertilizers were verified in this research. It was possible to 

conclude that the use of sludge in agriculture is the most potential alternative 

currently, due to the great demand for fertilizer for this activity, the scarcity of areas 

and the increasing environmental demands and restrictions regarding the release of 

waste and the most viable alternatives to take advantage of the sludge from the 

Pajuçara ETE is to donate it to a small production of banana trees and coconut trees 

located in the vicinity of the station or to Cagece to establish a partnership with the 

prefecture of Maracanaú to produce seedlings using the sludge from this season. 

 

 

Keywords: Sludge. Sewer. Final destination. Use. ETE Pajuçara. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entre os resíduos gerados nos processos de tratamento de água e esgoto, os 

lodos se destacam como os mais críticos em função da grande quantidade 

produzida e dos custos elevados de processamento e disposição final (PEGORINI; 

ANDREOLI, 2006). 

O lodo gerado no tratamento do esgoto sanitário possui características 

indesejáveis que podem vir a contaminar o solo e prejudicar a saúde pública, devido 

à presença de uma grande variedade de vírus, bactérias, protozoários e parasitas, 

como ovos de nematoides e helmintos, e ainda tornar-se putrescível, caso possua 

material não estabilizado e não receba o adequado tratamento (VAN HAANDEL; 

SOBRINHO, 2006). 

Silva et al. (2014) complementam que o lodo pode conter além de 

microrganismos patogênicos e poluentes orgânicos, os metais pesados, os quais 

conferem altos riscos sanitários e ambientais, e, quando disposto de forma 

inadequada, pode contaminar o solo e os recursos hídricos, pela lixiviação. 

O destino final adequado do lodo é um fator fundamental para o sucesso de 

um sistema de esgotamento sanitário, já que seu maior objetivo é evitar a 

contaminação do solo e da água, promovendo assim a saúde. Porém, esta atividade 

tem sido negligenciada em nosso país. É muito comum que os projetos de estações 

de tratamento de esgoto não abordem sobre a gestão dos resíduos, fazendo com 

que esta complexa atividade seja realizada sem planejamento e sem estrutura 

suficiente pelos operadores das estações. Devido a esta falha de projeto, 

alternativas inadequadas de disposição final do lodo têm sido adotadas, 

comprometendo os benefícios esperados e os investimentos aplicados nos sistemas 

de esgotamento sanitário (ANDREOLI; VON SPERLING, 2014). 

Atualmente, a produção de lodo no Brasil está estimada na ordem de 150 mil 

a 220 mil toneladas de resíduo seco por ano. Devido aos baixos índices de coleta e 

de tratamento de esgoto existentes no Brasil e à pressão da sociedade por melhores 

condições ambientais, há uma tendência de ocorrer um aumento substancial na 
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quantidade de lodo produzida e a ser disposta nos próximos anos (ANDREOLI; 

PINTO, 2001a). 

O gerenciamento do lodo é um processo bastante complexo, o qual vai desde 

sua geração, tratamento, até a disposição final. No tratamento, o lodo pode passar 

por etapas como estabilização, remoção da umidade e higienização. Cada etapa 

desta pode ser realizada por diferentes processos e depende da qualidade do lodo 

que se deseja obter e de qual tipo de disposição final será adotada (ANDREOLI; 

PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

A disposição final pode ser a reutilização na agricultura, paisagismo, 

recuperação de áreas degradadas, como adubo para parques, gramados, substrato 

para mudas, fertilizantes e na produção de solo sintético, dependendo da qualidade 

obtida do biossólido. Ou, simplesmente, não aproveitar o lado benéfico do lodo, 

destinando-o para incineração ou aterro sanitário, sendo esta última uma das piores 

alternativas, embora bastante comum, ou ainda, como mais agravante, ser disposto 

em lixões (ANDREOLI; PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

Um exemplo disso é a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Pajuçara, 

situada no município de Maracanaú-CE, onde o lodo, assim como o da maioria das 

estações de tratamento de esgoto no Brasil, tem como destinação final a disposição 

em aterro sanitário. 

Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo estudar e apresentar 

as principais alternativas de aproveitamento do lodo gerado nos processos de 

tratamento de esgoto, a partir da literatura existente e de exemplos de experiências 

que tenham obtido êxito, como também, propor alternativas para reaproveitar o lodo 

da ETE Pajuçara. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Tratamento de esgoto 

 

Os esgotos domésticos contêm aproximadamente 99,9% de água. A fração 

restante corresponde a sólidos orgânicos e inorgânicos, suspensos e dissolvidos, e 

aos microrganismos. É devido a essa fração de 0,1% que há a necessidade de se 

tratar o esgoto (VON SPERLING, 2014). 

O tratamento dos esgotos domésticos tem como principais objetivos, remover 

o material sólido presente no esgoto, reduzir a demanda bioquímica de oxigênio, 

eliminar os microrganismos patogênicos e reduzir substâncias orgânicas 

indesejáveis. A estação de tratamento de esgoto constitui a etapa do sistema de 

esgotamento sanitário que tem por objetivo reduzir a carga poluidora presente no 

esgoto (MOTA, 1995). 

O processo de tratamento de esgoto gera subprodutos, como os sólidos 

grosseiros, areia, escuma e lodo. Estes subprodutos devem receber um tratamento 

específico antes de sua disposição final, devido ao seu potencial poluidor (JORDÃO; 

PESSÔA, 2014). 

Em princípio, todos os processos de tratamento biológico de esgoto geram 

lodo, essa produção é em função do tipo de tratamento utilizado, como também da 

etapa de tratamento. No tratamento primário, é gerado o lodo primário, composto 

basicamente de sólidos sedimentáveis, presentes no esgoto bruto; e no tratamento 

secundário é gerado o lodo biológico ou secundário, que é a própria biomassa que 

cresceu a partir do alimento presente no esgoto afluente (GONÇALVES; VON 

SPERLING, 2014). 

Existem vários tipos de tratamento de esgoto, a escolha do tratamento 

depende do tipo de despejo, se de origem doméstica ou industrial, bem como do 

grau do tratamento desejado, o qual ocorre em função das características do corpo 

receptor e das particularidades ambientais do local, onde a estação de tratamento 

de esgoto será implantada (MOTA, 1995). 
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De acordo com Von Sperling (2014), o tratamento dos esgotos é usualmente 

classificado pelo nível do tratamento em: 

✓ Preliminar: tem a finalidade de remover os sólidos grosseiros e areia; 

✓ Primário: visa à remoção de sólidos sedimentáveis e, consequentemente, parte 

da matéria orgânica;  

✓ Secundário: predominam mecanismos biológicos, onde o principal objetivo é a 

remoção da matéria orgânica suspensa não removida no primário, dissolvida e, 

eventualmente nutrientes, como o nitrogênio e fósforo; 

✓ Terciário: visa à remoção de nutrientes, organismos patogênicos, compostos não 

biodegradáveis, metais pesados, sólidos inorgânicos dissolvidos, sólidos em 

suspensão remanescentes. 

O tratamento terciário é bastante raro nos países em desenvolvimento, porém 

a remoção de nutrientes (desde que seja por processos biológicos) e de organismos 

patogênicos pode ser considerada como integrante do tratamento secundário, 

dependendo do processo adotado (VON SPERLING, 2014). 

De acordo com Jordão e Pessôa (2014), os níveis de tratamento podem ser 

classificados em função da eficiência de remoção dos sólidos em suspensão e da 

demanda bioquímica ou química de oxigênio das unidades de tratamento, conforme 

descrito no Quadro 1. 

Quadro 1 – Unidades de tratamento em função do nível de tratamento 

Nível Unidades de Tratamento de Esgoto 

Preliminar Grade, caixa de areia, calha Parshall 

Primário Lagoa anaeróbia, Tanque séptico, Tanque Inhoff, 
Decantador primário 

Secundário Lagoas facultativas, aeradas, Reator UASB, Lodos 
ativados 

Terciário Filtração por membranas, absorção por carvão, 
coagulação química, etc. 

Fonte: Jordão e Pessôa, 2014. 

Todas as tecnologias de tratamento de esgoto geram algum tipo de resíduo, 

em todas é preciso que o esgoto passe pelo tratamento preliminar, para remoção 
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dos sólidos presentes no esgoto, nos quais o tratamento biológico não consegue 

tratar (VON SPERLING, 2014). 

O tratamento preliminar é a primeira etapa do tratamento do esgoto 

doméstico, que consiste na remoção dos sólidos grosseiros e areia, inclui-se 

também nesta etapa uma unidade para a medição de vazão (VON SPERLING, 

2014). 

Após o tratamento preliminar, o esgoto está pronto para seguir para as 

próximas etapas do tratamento, que podem ser por processos físicos, químicos e 

biológicos, nesta fase é onde ocorre a produção do lodo. Os processos físicos, que 

representam o tratamento primário, incluem mecanismos de sedimentação, flotação, 

filtração, entre outros. Os químicos são os que utilizam produtos químicos e, por via 

de regra, só são adotados quando os processos físicos e biológicos não atendem à 

necessidade. Os biológicos se dão pela ação dos microrganismos presentes no 

meio, são classificados como de nível secundário. Estes são os mais comumente 

aplicados ao tratamento de esgoto doméstico, de modo que juntamente com os 

físicos, estes processos podem ocorrer por diferentes tecnologias e configurações 

de tratamento, as quais estão descritas a seguir (JORDÃO; PESSÔA, 2014). 

 

2.2 Tecnologias de tratamento de esgoto 

 

De acordo com Von Sperling (2014), as principais tecnologias de tratamento 

de esgoto em nível secundário, mais frequentes em países de clima quente são: 

 

2.2.1 Lagoas de estabilização 

 

As lagoas de estabilização constituem-se na forma mais simples para o 

tratamento do esgoto. O processo consiste na retenção do esgoto por um período 

suficiente para que os processos naturais de estabilização da matéria orgânica se 

desenvolvam, onde o esgoto entra por uma extremidade da lagoa e sai pela oposta 

(VON SPERLING, 1996). 

As lagoas de estabilização apresentam como grande vantagem a simples 

construção, operação e manutenção, e ainda outra vantagem é a remoção do lodo, 

a qual se faz necessária somente após longo período de operação, cerca de 20 
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anos, porém sua principal desvantagem é que necessitam de elevados requisitos de 

área (VON SPERLING, 1996). 

 

2.2.2 Disposição no solo 

 

De acordo com Von Sperling (2014) a disposição de esgoto no solo é também 

um processo viável e aplicado em diversos locais do mundo. Essa disposição pode 

ocorrer de diferentes formas: disposição final, tratamento em nível primário, 

secundário e terciário, ou ambos. 

Quase todos os tipos de solo são eficientes na remoção de material orgânico 

oriundo das águas residuárias, a qual ocorre pela ação filtrante do solo, seguida pela 

oxidação biológica da matéria orgânica. A capacidade do solo em assimilar os 

resíduos orgânicos depende de suas propriedades, como a taxa de infiltração, tipo 

de cobertura vegetal, possuir boa aeração, baixa umidade e das condições 

climáticas. Os tipos mais comuns de aplicação no solo são: infiltração lenta, 

infiltração rápida, infiltração subsuperficial e escoamento superficial, sendo que para 

todos faz-se necessário um tratamento prévio, constituído por grade, desarenador e 

fossa séptica (VON SPERLING, 2014). 

 

2.2.3 Wetlands 

 

O termo inglês wetland, traduzido para o português, significa zona úmida.  

Existem diversos tipos de ‘wetlands’, desde os naturais (charcos, brejos, 
várzeas e pântanos) até os construídos, que podem ser superficial ou 
subsuperficial (SOUSA et al., 2000 apud CITRES, 1994, p.88, grifo do 
autor). 

Os wetlands constituídos [ou construídos] são sistemas artificialmente 

projetados, constituídos de uma área alagada, lagoa ou canal raso, com plantas 

aquáticas (macrófitas) flutuantes e/ou enraizadas no fundo em substratos que 

podem ser areia, solo ou cascalho para tratar as águas residuárias dispostas nestes, 

através de processos químicos, físicos e biológicos, a partir da proliferação de 

biofilmes que agregam populações variadas de microrganismos nestes sistemas 

(SOUSA et al., 2000). 
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Von Sperling (2014) complementa que os wetlands construídos são mais 

utilizados após alguma forma de tratamento primário ou secundário, como por 

exemplo, lagoas de estabilização ou reatores anaeróbios. 

 

2.2.4 Reatores UASB 

 

O termo Reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), na tradução 

para o português são denominados de Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente e 

Manta de Lodo, seu processo de tratamento consiste fundamentalmente em um 

fluxo ascendente de esgoto, onde esse atravessa um leito de lodo denso e de 

elevada atividade, e flui através das diferentes camadas de lodo, até um lodo mais 

disperso e leve, próximo ao topo do reator, que é a chamada manta de lodo 

(CHERNICHARO, 2016). 

A estabilização da matéria orgânica ocorre em todas as zonas de reação, leito 

e manta de lodo, o esgoto entra pelo fundo e o efluente sai do reator através de um 

decantador interno, também denominado de separador trifásico, que separa gases, 

sólidos e líquido, localizado na parte superior do reator (CHERNICHARO, 2016). 

De acordo com Chernicharo (2016), faz-se necessário realizar o descarte do 

lodo excedente para evitar perdas de sólidos da manta, o que compromete a 

qualidade do efluente. A frequência de descarga depende do tipo de desidratação do 

lodo, para a desidratação mecânica, a descarga pode e deve ser feita diariamente, 

já nos casos de desidratação natural, por exemplo, em leitos de secagem, 

recomenda-se entre duas a três vezes por semana, devido ao processo natural de 

secagem demandar alguns dias para desidratação do lodo. 

 

2.2.5 Filtros anaeróbios 

 

Os filtros anaeróbios são reatores com crescimento bacteriano aderido em um 

leito fixo, no qual os sólidos biológicos podem aderir ou ficar retidos nos interstícios, 

essa massa de microrganismos aderida ou retida, degrada a matéria orgânica 

presente no esgoto. Os filtros anaeróbios são comumente empregados no pós-

tratamento do efluente de fossas sépticas e de decanto-digestores, podem ser 
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ascendentes ou descendentes, os primeiros são mais utilizados (CHERNICHARO, 

2016). 

Conforme Chernicharo (2016) a principal desvantagem dos filtros anaeróbios 

ascendentes é a acumulação de biomassa no fundo e no meio suporte, podendo 

provocar a obstrução ou propiciar caminhos preferenciais, para esgotos que 

possuam concentrações elevadas de sólidos suspensos. Para este caso, os filtros 

descendentes são mais indicados. 

O filtro anaeróbio é uma das soluções apontadas na NBR 13969 para o 

tratamento de efluentes de fossas sépticas, a qual recomenda que a limpeza do filtro 

seja realizada sempre que for observada obstrução do leito filtrante. O despejo da 

limpeza deve ser disposto preferencialmente em leitos de secagem, ou como 

segunda alternativa, em uma estação de tratamento de esgoto que comporte o 

recebimento do resíduo (ABNT, 1997). 

 

2.2.6 Reatores aerados com biofilme 

 

São reatores nos quais a biomassa cresce aderida a um meio suporte, as 

principais variantes são: filtros biológicos percoladores de baixa carga, filtros 

biológicos percoladores de alta carga, biofiltros aerados submersos e biodiscos e 

suas variantes (VON SPERLING, 2016). 

Dentre estas alternativas, a mais utilizada e também uma tendência, inclusive 

já sendo adotada no Estado do Ceará, é o biofiltro aerado submerso, também 

denominado de filtro submerso aerado, o qual é constituído por um tanque 

preenchido com material poroso submerso, através do qual o esgoto junto com o ar 

flui continuamente e a matéria orgânica é degradada ao passar pelo biofilme 

formado por colônias de microrganismos aderidas ao meio suporte. O biofiltro 

submerso aerado possui duas principais variantes, o biofiltro com meio granular e 

filtro biológico aerado submerso com leito estruturado (VON SPERLING, 2016). 

O biofiltro com meio granular retém as partículas solúveis e em suspensão, 

porém são necessárias lavagens periódicas do meio filtro, já o filtro biológico aerado 

submerso com leito estruturado, por não possuir material granular não retém a 

biomassa em suspensão, sendo necessários decantadores secundários. Seu 
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enchimento é composto de várias peças de material plástico, como o polietileno de 

baixa densidade e elevada área superficial específica, a fim de proporcionar um 

elevado crescimento bacteriano aderido (VON SPERLING, 2014). 

A Estação de Tratamento de Esgoto Pajuçara, objeto de estudo dessa 

pesquisa, tem como pós-tratamento do reator UASB, o Filtro Submerso Aerado – 

FSA, com leito estruturado composto por um meio suporte formado por várias peças 

de polietileno de alta densidade, o qual remove a matéria orgânica que não foi 

removida no UASB, complementando o tratamento.  

O lodo excedente é descartado tanto do reator UASB como do FSA, sendo 

que o lodo deste último é descartado através do decantador lamelar externo, pois o 

FSA expulsa juntamente com seu efluente os sólidos em suspensão para o 

decantador, entrando pelo fundo e saindo nas calhas superiores, conforme a Figura 

2.  

À medida que o efluente vai entrando no decantador, as partículas vão 

decantando no fundo, permitindo que o efluente saia clarificado, sendo necessárias 

descargas frequentes desse lodo acumulado no decantador. 

Figura 1 – Vista dos FSA, ETE Pajuçara                        Figura 2 – Saída do decantador, ETE Pajuçara 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 
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2.2.7 Lodos ativados 

 

Lodo ativado é o floco produzido num esgoto bruto ou decantado pelo 
crescimento de bactérias zoogléias ou outros organismos, na presença de 
oxigênio dissolvido, e acumulado em concentração suficiente graças ao 
retorno de outros flocos previamente formados (JORDÃO; PESSÔA, 2014, 
p.515). 

O processo de lodos ativados consiste de um tanque de aeração onde o 

esgoto bruto e o lodo ativado são misturados, agitados e aerados, em seguida, o 

esgoto segue para um decantador secundário para a sedimentação dos flocos, 

fazendo com que o efluente saia clarificado. A maior parte do lodo ativado retorna 

para o tanque de aeração, aumentando a concentração de flocos no reator, graças a 

isto, é que esta tecnologia alcança sua elevada eficiência, a parcela menor do lodo é 

descartada para tratamento específico ou destino final (JORDÃO; PESSÔA, 2014). 

Em virtude da recirculação do lodo, a concentração de sólidos em 
suspensão no tanque de aeração nos sistemas de lodos ativados é mais de 
10 vezes superior à de uma lagoa aerada de mistura completa sem 
recirculação. (VON SPERLING, 2016, p.12). 

Nos sistemas de lodos ativados, o tempo de detenção do esgoto é bem 
baixo, da ordem de horas, fazendo com que o volume do tanque de aeração 
seja bem reduzido. No entanto, devido à recirculação dos sólidos, estes 
permanecem no sistema por tempo superior ao do líquido. O tempo de 
retenção dos sólidos é denominado idade do lodo (VON SPERLING, 2016, 
p.12). 

No tanque de aeração ocorrem reações bioquímicas de remoção da matéria 

orgânica, a biomassa utiliza-se do substrato presente no esgoto para se 

desenvolver. No decantador secundário essa biomassa consegue ser facilmente 

separada devido à sua capacidade de flocular, em virtude de as bactérias possuírem 

uma matriz gelatinosa, que permite a aglutinação de bactérias, protozoários e 

partículas coloidais aderidas, os quais constituem o floco (VON SPERLING, 2016). 

Devido à entrada contínua de alimento presente no esgoto na forma de DBO, 

no tanque de aeração, os microrganismos crescem e se reproduzem continuamente. 

Caso fosse permitido que a população destes crescesse indefinidamente, eles 

tenderiam a atingir concentrações excessivas no tanque de aeração, dificultando o 

suprimento de oxigênio a todas as células. Além disso, o decantador ficaria 

sobrecarregado, podendo comprometer a decantação e a qualidade do efluente. A 

fim de manter o sistema em equilíbrio, é necessário remover aproximadamente a 

mesma quantidade de biomassa, que é aumentada por produção, ou seja, remover 
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o lodo excedente, o qual pode ser removido diretamente do reator ou da linha de 

recirculação (VON SPERLING, 2016). 

Os sistemas de lodos ativados podem ser classificados em função da idade 

do lodo no sistema, em lodos ativados convencional e aeração prolongada, tanto os 

de fluxo contínuo, quanto os de batelada (VON SPERLING, 2016). 

O sistema de lodos ativados convencional é constituído de decantador 

primário, tanque de aeração, decantador secundário, unidades para tratamento e 

desidratação do lodo, como adensadores, digestores anaeróbios e dispositivos para 

desidratação, conforme o fluxograma na Figura 3. A fim de economizar energia e 

reduzir o volume do reator biológico, parte da matéria orgânica é retirada antes do 

tanque de aeração, no decantador primário (VON SPERLING, 2016). 

Figura 3 – Fluxograma típico do sistema de lodos ativados convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Von Sperling, 2016. 

De acordo Von Sperling (2016), no sistema convencional a idade do lodo é 

usualmente entre 4 a 10 dias e o tempo de detenção hidráulica no reator, varia de 6 

a 8 horas. Com esta idade, o lodo excedente descartado do sistema contém elevado 

teor de matéria orgânica em seus flocos, requerendo ainda um tratamento para sua 

estabilização, que deve ocorrer nos digestores anaeróbios. 

O sistema de aeração prolongada é similar ao convencional, ver Figura 4, 

com a diferença de que a biomassa permanece no sistema por um período maior, 
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cerca de 18 a 30 dias. Com isso, a concentração da biomassa é maior que no 

convencional, consequentemente a disponibilidade de alimento diminui. Em 

decorrência, para sobreviver, as bactérias passam a utilizar de forma mais intensa 

nos seus processos metabólicos, a própria matéria orgânica contida em suas 

células, esta matéria orgânica celular é convertida em gás carbônico e água pela 

respiração endógena, estabilizando o lodo. O consumo adicional de oxigênio pela 

respiração endógena é significativo, inclusive pode ser maior que o consumo para 

estabilizar a matéria orgânica do afluente (VON SPERLING, 2016). 

  
Figura 4 – Fluxograma do sistema de lodos ativados de aeração prolongada 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Von Sperling, 2016. 

 

 Conforme explica Von Sperling (2016), como o lodo excedente já sai 

estabilizado, o sistema de aeração prolongada não possui decantadores primários, a 

fim de evitar a necessidade de estabilizar o lodo primário, com isto obtém-se maior 

simplicidade, entretanto, aumenta o gasto com energia, já que o lodo é estabilizado 

aerobiamente no tanque de aeração. Por outro lado, a reduzida disponibilidade de 

alimento e sua total assimilação, tornam a aeração prolongada a variante de lodos 

ativados mais eficiente na remoção de DBO. 

Uma alternativa bastante promissora em regiões de clima quente, inclusive 

foco de várias pesquisas recentes, é a de lodos ativados como pós-tratamento de 

reatores UASB, utilizando a idade do lodo, entre 6 a 10 dias, um pouco mais elevada 

que o sistema convencional. Nesta configuração, o decantador primário foi 
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substituído pelo reator UASB, o lodo aeróbio excedente gerado no tanque de 

aeração pode ser enviado ao reator UASB, onde passa por adensamento e digestão 

junto com o lodo anaeróbio, necessitando apenas da etapa de desidratação (VON 

SPERLING, 2016). 

As principais vantagens desta configuração em relação ao convencional são a 

redução na produção de lodo, redução no consumo de energia e no consumo de 

produtos químicos para desidratação, menor número de unidades, menor 

necessidade de equipamentos e maior simplicidade operacional, porém como 

desvantagem uma menor capacidade para remoção de nutrientes (VON SPERLING, 

2016). 

As principais vantagens do processo de lodos ativados são elevada eficiência 

no tratamento, maior flexibilização de operação e menores requisitos de área, 

comparando-se às outras tecnologias. Por outro lado, apresenta como principais 

desvantagens uma operação mais delicada, necessidade de monitoramento em 

laboratório e maior custo de operação (JORDÃO; PESSÔA, 2014). 

Como visto acima, todas as tecnologias de tratamento biológico de esgoto 

geram lodo, algumas mais, outras menos. Sperling e Gonçalves (2014) apresentam 

as frequências típicas de remoção de lodo das unidades de tratamento de esgoto, 

onde os lodos ativados necessitam de remoção de lodo contínua, ou seja, várias 

vezes por dia, enquanto que reatores UASB com pós-tratamento necessitam de 

remoções semanais, os tanques sépticos associados a filtros anaeróbios requerem 

remoções mensais e as lagoas demoram anos para o lodo ser removido, nesta 

última, o lodo produzido fica retido vários anos. 

 

2.3 Produção de lodo 

 

O termo “lodo” refere-se aos subprodutos sólidos gerados no tratamento de 

esgotos. Nos processos biológicos de tratamento, parte da matéria orgânica do 

esgoto é estabilizada e convertida em água e gás, e parte é convertida em biomassa 

microbiana, denominada genericamente de lodo biológico ou secundário, composto 

principalmente de sólidos biológicos, também denominados de biossólidos. Mas 

para que este termo possa ser empregado é necessário ainda que suas 
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características químicas e biológicas sejam compatíveis com uma utilização 

produtiva, como por exemplo, na agricultura. O termo “biossólido” é uma maneira de 

salientar os seus aspectos benéficos e valorizar a utilização produtiva, em 

comparação com a mera disposição final improdutiva nos aterros, disposição 

superficial no solo ou incineração (ANDREOLI; VON SPERLING, 2014). 

A quantidade de lodo gerada e suas características são definidas em função 

do tipo de tratamento de esgoto utilizado, como por exemplo, os lodos ativados 

convencionais e o biofiltro aerado submerso são os sistemas que mais geram lodo, 

da ordem de 3,1 a 8,2 L/hab.dia, seguidos dos lodos ativados de aeração 

prolongada, que geram em torno de 3,3 a 5,6 L/hab.dia, depois são os sistemas de 

tratamentos de nível primário que geram de 0,6 a 2,2 L/hab.dia, seguidos de outras 

tecnologias. Os que menos produzem lodo são as lagoas facultativas, que geram na 

ordem de 0,05 a 0,15 L/hab.dia (VON SPERLING; GONÇALVES, 2014). 

Sperling e Gonçalves (2014) explicam a razão da baixa produção de lodo nas 

lagoas: 

É que o lodo produzido nas lagoas fica retido vários anos, nos quais sofre 
digestão (conversão à água e gases) e adensamento, reduzindo 
sobremaneira seu volume. Já no sistema de lodos ativados convencional o 
tempo de permanência do lodo (idade do lodo) é baixo, dando pouca 
chance para a digestão do lodo no próprio tanque de aeração. (VON 
SPERLING; GONÇALVES, 2014, p.28). 

Existem basicamente três tipos de lodos gerados nos processos de 

tratamento de esgoto: lodo primário, secundário e lodo químico. O lodo primário é 

gerado nos sistemas que possuem uma unidade para sedimentação dos sólidos 

oriundos do esgoto bruto, como os tanques sépticos e decantadores primários. O 

lodo primário é composto por sólidos sedimentáveis do esgoto bruto. O lodo primário 

só é gerado em sistemas que possuem uma etapa de tratamento primário (VON 

SPERLING; GONÇALVES, 2014). 

O lodo secundário, também chamado de lodo biológico, é o lodo gerado 

durante o tratamento biológico, é a própria biomassa de microrganismos que 

cresceu às custas do alimento, matéria orgânica proveniente do esgoto afluente. O 

lodo secundário é gerado em todos os processos de tratamento biológico. 

Dependendo da tecnologia utilizada, ele pode ser classificado em lodo biológico 

aeróbio e anaeróbio (VON SPERLING; GONÇALVES, 2014). 
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O lodo biológico aeróbio é constituído basicamente por microrganismos 

aeróbios, e pode sair estabilizado ou não estabilizado. Nos sistemas de alta carga, 

onde o tempo de permanência no sistema for baixo e haja satisfatória 

disponibilidade de alimento, o lodo conterá maiores teores de matéria orgânica em 

sua composição, ou seja, um lodo não estabilizado, necessitando de uma etapa 

posterior de digestão, a fim de evitar exalação de odores, oriundos da decomposição 

da matéria orgânica, durante seu tratamento e disposição final em condições não 

controlada (VON SPERLING; GONÇALVES, 2014). 

O lodo sai estabilizado nos sistemas de baixa carga, onde a disponibilidade 

de alimento é menor e a biomassa fica retida mais tempo. Nessas condições, a 

biomassa utiliza as próprias reservas de matéria orgânica de composição do 

protoplasma celular, resultando em um lodo com baixo teor de matéria orgânica, ou 

seja, um lodo digerido (VON SPERLING; GONÇALVES, 2014).  

O lodo biológico anaeróbio é gerado nos processos anaeróbios, como em 

reatores UASB e lagoas de estabilização, ou seja, em unidades em que ocorrem 

condições anaeróbias. Nestes processos, a biomassa geralmente fica retida um 

tempo longo, no qual ocorre a digestão anaeróbia do próprio material celular, 

tornando o lodo estabilizado. A Figura 5 ilustra um descarte de lodo secundário 

(VON SPERLING; GONÇALVES, 2014).  

Figura 5 – Descarte de lodo secundário de uma ETE localizada em Fortaleza – CE, do tipo UASB, 

seguida por filtro submerso aerado e cloração 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 
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O lodo químico, menos comum, é gerado a partir da precipitação química com 

sais metálicos ou com cal, é gerado em decantadores primários com precipitação 

química ou lodos ativados com precipitação química de fósforo (VON SPERLING; 

GONÇALVES, 2014). 

 

 

2.4 Contaminantes do lodo 

 

Os principais contaminantes do lodo são a matéria orgânica, nutrientes, 

organismos patogênicos, metais pesados, produtos químicos, orgânicos e 

substâncias tóxicas (JORDÃO; PESSÔA, 2014). 

A matéria orgânica no lodo é representada pelo percentual de sólidos voláteis 

em relação aos sólidos totais. Os valores típicos de SV/ST de lodos gerados em 

estações de tratamento de esgotos domésticos estão na faixa de 75 a 85%. A 

verificação desse percentual de SV/ST é importante tanto para verificar a 

estabilização do lodo, como a estabilização biológica (digestão), e também verificar 

a aplicabilidade de processos como incineração, aplicação no solo, produção de 

fertilizantes e como indicador para potenciais problemas de odor nos casos de 

armazenagem e manuseio (JORDÃO; PESSÔA, 2014). 

Os nutrientes presentes no lodo do esgoto têm importância maior no caso de 

utilizá-lo para aplicação no solo ou na produção de fertilizantes. Geralmente a 

quantidade de nutrientes no lodo é menor que a encontrada nos fertilizantes 

comerciais, enquanto estes têm em geral uma relação de N-P-K da ordem de 5-10-

10%, no lodo estabilizado esta relação é menor, cerca de 3,3-2,3-0,3%, sendo o lodo 

um excelente produto para a produção de composto associado ao lixo orgânico 

urbano (JORDÃO; PESSÔA, 2014). 

Em relação aos organismos patogênicos, a principal preocupação é com a 

presença de ovos de helmintos, a fim de evitar a transmissão de doenças. Seu 

manuseio requer cuidados especiais, como não utilizar o lodo cru (não digerido) para 

fins agrícolas e não utilizar o lodo, qualquer que seja seu estágio, em hortas ou 

culturas de vegetais ingeridos crus, como alface, agrião, rabanetes, cebolas, salsa, 

morango, etc. (JORDÃO; PESSÔA, 2014). 
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A presença de metais pesados, substâncias tóxicas e compostos químicos 

orgânicos está, em geral, associada à presença de despejos industriais, as quais 

podem ser favoráveis quando encontrados metais pesados em baixas 

concentrações, atuando como micronutrientes no solo. Em concentrações elevadas, 

inibem o tratamento biológico, são tóxicos às plantas, animais, ao homem, 

contaminam os produtos dos solos agricultáveis e o solo de áreas de aterro, por 

lixiviação (JORDÃO; PESSÔA, 2014). 

Os contaminantes químicos presentes no esgoto são provenientes do 

recebimento de efluentes industriais na rede coletora, o que exige maiores cuidados 

das empresas de saneamento em não receber na rede coletora, efluentes industriais 

que possam comprometer o tratamento do esgoto, como também a qualidade do 

lodo, a fim de evitar processos de tratamento sofisticados e caros (SILVA, et al., 

2014). 

 

2.5 Gerenciamento do lodo 

 

O gerenciamento do lodo compreende o monitoramento de todas as etapas 

do lodo, tais como: produção ou geração, tratamento, armazenagem, transporte e 

destinação final adequada (FERNANDES et al., 2014). 

Jordão e Pessôa (2014) enfatizam que o destino final do lodo gerado nas 

estações de tratamento tem se apresentado como um dos principais problemas na 

cadeia “coleta-tratamento-destino final”, já que envolve estudos e decisões relativas 

ao condicionamento e estabilização do lodo gerado, grau de desidratação, formas de 

transporte, eventual reúso do lodo, eventuais impactos ambientais e aspectos 

econômicos com a destinação final, tornando-se uma questão complexa, a qual 

deve ser analisada sob uma ótica abrangente. 

Mais de 90% do lodo produzido no mundo é incinerado, disposto em aterro ou 

utilizado como insumo na agricultura. Nos Estados Unidos, 55,5% do lodo produzido 

é utilizado na agricultura, (ANDREOLI; PINTO, 2001 apud EPA, 1999). Na Europa, 

40% do lodo produzido lá é reciclado e outros 40% são dispostos em aterros 

sanitários (ANDREOLI; PINTO, 2001 apud DAVIS; HALL, 1999). 
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O manejo dos resíduos de estações de tratamento foi destacado na Agenda 

21 em seu capítulo 21, que trata do manejo ambientalmente saudável dos resíduos 

sólidos e questões relacionadas ao esgoto, onde ressalta que o manejo 

ambientalmente saudável destes resíduos deve ir além do simples depósito ou 

aproveitamento por método seguro, deve-se buscar mudar os padrões de consumo 

e produção, estabelecendo a seguinte hierarquia de objetivos: redução ao mínimo 

dos resíduos, seguida de reciclagem e reutilização ao máximo dos resíduos, e por 

último, disposição e tratamento ambientalmente saudáveis.  

Andreoli e Pinto (2001b) destacam que a maioria das estações de tratamento 

de esgotos em operação no Brasil foi concebida sem as condições e/ou 

equipamentos necessários para gerenciar adequadamente a disposição final dos 

resíduos gerados. Geralmente, é previsto apenas um simples sistema de secagem 

natural, porém, sem definição do que deve ser feito com este lodo após estar seco. 

No Brasil, o gerenciamento do lodo tem sido negligenciado e os projetos de 

ETEs raramente detalham a forma de gerenciamento e disposição final do lodo. O 

adequado planejamento da destinação final deste material deve determinar uma 

série de características da própria estação, desde a sua concepção, que influencia a 

quantidade e o tipo de lodo a ser gerado, até as unidades de estabilização, 

desaguamento, higienização, estocagem e manuseio do lodo (FERNANDES et al., 

2014). A Figura 6 apresenta um resumo do gerenciamento do lodo, com as etapas e 

alternativas de tratamento e destinação final. 

Figura 6 – Etapas do gerenciamento do lodo 

 

Fonte: Autora, 2018, adaptado de Fernandes et al., 2014. 

 

  Apesar de ainda serem poucos os grandes produtores de lodo no Brasil, 
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observa-se um grande interesse pela reciclagem agrícola. Curitiba e Brasília já 

utilizam a reciclagem agrícola do lodo, em larga escala, enquanto que São Paulo 

dispõe o lodo gerado na região metropolitana de São Paulo no aterro Bandeirantes 

e, paralelamente, a SABESP financia pesquisas sobre uso do lodo em 

reflorestamento (FERNANDES et al., 2014). 

Fernandes et al. (2014) ressaltam que devido aos baixos índices de 

tratamento de esgoto existentes no país, há uma perspectiva de aumento 

significativo da produção de lodo, de modo que alguns estados já regulamentaram 

sobre a forma de disposição final do lodo. Algumas agências ambientais passaram a 

cobrar esta atividade nos processos de licenciamento ambiental das ETEs, inclusive 

está sendo discutida a norma nacional.  

Analisando o cenário do tratamento de esgoto existente no Brasil, através dos 

dados levantados na Pesquisa Nacional do Saneamento Básico realizada pelo IBGE 

em 2008, foi verificado que dos 5.664 municípios existentes no Brasil, apenas 27% 

tratam seu esgoto, conforme representado no Gráfico 1 (IBGE, 2010). 

       Gráfico 1 – Municípios brasileiros que possuem tratamento de esgoto 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

Analisando esse cenário, o gráfico abaixo mostra esse percentual por região 

brasileira, onde pode-se observar que a região Sudeste apresenta o maior 

percentual de municípios que possuem algum tipo de tratamento de esgoto, ou seja, 

46,8% de seus municípios tratam seus esgotos. Já a região Norte é a mais carente, 

apenas 7,8% de seus municípios tratam seu esgoto (IBGE, 2010). 
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Gráfico 2 – Percentual dos municípios brasileiros que possui tratamento de esgoto por região 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
 
 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
Nessa mesma pesquisa do IBGE, foi levantado o destino do lodo gerado nas 

estações de tratamento de esgoto no Brasil, o qual está demonstrado no Gráfico 3, 

onde pode-se observar que a maior parte do lodo gerado no país é disposta em 

aterros sanitários (30%), 11% do lodo é disposto em rios, 6% em terrenos baldios, 

11% é reaproveitado, 1% incinerado, 21% recebe outros tipos de destino, 20% não 

foi informado qual o destino é dado ao lodo e 0,001 lança no mar. Este último 

destino corresponde a um município localizado no estado do Maranhão, que 

informou que lança o lodo de esgoto no mar (IBGE, 2010). 

Gráfico 3 – Destino do lodo de esgoto no Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: IBGE, 2010. 
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 Analisando o panorama da disposição do lodo no Brasil por região, pode-se 

verificar nos gráficos 4 ao 8, como cada região dispõe seu lodo de esgoto (IBGE, 

2010). 

A região Norte é a região com menor percentual de municípios que trata o 

esgoto. Pode-se observar no gráfico 4 que a maior parte do lodo dessa região é 

destinada a aterros sanitários (31%), 29% é dado outros de tipos de destinos, os 

quais não foram especificados, 12% dispõem em rios, entre outros destinos, 

conforme o gráfico abaixo (IBGE, 2010). 

       Gráfico 4 – Destino do lodo na região Norte                Gráfico 5 – Destino do lodo na região Sul 

 

 

 

 

 

 
                              . 

Fonte: IBGE, 2010. 

Já a região Sul, ver Gráfico 5, verifica-se que é a região que mais aproveita o 

lodo no país, visto que na região supramencionada, 35% dos municípios que 

possuem tratamento de esgoto reaproveitam o lodo gerado, destacando-se nesse 

aspecto o estado Paraná, pelo maior número de municípios que possuem 

tratamento de esgoto na região, como o estado que mais reaproveita o lodo gerado 

nas estações de tratamento de esgoto da região Sul e também de todo o Brasil 

(IBGE, 2010). 

Analisando a região Centro-Oeste, observa-se que a maior parte dos 

municípios despejam o lodo em aterros sanitários (36%), 28% não informaram o 

destino, 21% aplicam outros tipos de destinos, não especificados, 10% reaproveitam 

o lodo e 4% dispõem em rios, conforme representado no Gráfico 6, a seguir (IBGE, 

2010). 
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     Gráfico 6 – Destino do lodo no Centro-oeste                   Gráfico 7 – Destino do lodo no Sudeste 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

A região Sudeste, de acordo com o Gráfico 7, é a região que menos 

reaproveita o lodo, apenas 4% dos municípios no Sudeste informaram que 

reaproveitam o lodo. A maior parte do lodo é disposta em aterros sanitários (36%), 

seguido de disposição em rios (14%), destacando-se o estado de São Paulo, pois 

dos seus 489 municípios que possuem tratamento de esgoto, 164 dispõem em 

aterros sanitários e 61 municípios dispõem o lodo em rios (IBGE, 2010). 

Gráfico 8 – Destino do lodo no Nordeste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

E em relação à região Nordeste, observa-se no gráfico 8 que a maioria dos 

municípios não informou qual o tipo de destino que é dado ao lodo (31%), 16% dos 

municípios dispõem em aterros sanitários, 15% em terrenos baldios, destacando-se 

o Ceará, 13% adotam outros de tipos de destino, os quais não foram especificados, 

10% lançam em rios, 10% reaproveitam o lodo, com maior destaque para o estado 

da Bahia, 5% incinera, com destaque para o Rio Grande do Norte e Ceará e 000,3% 
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dos municípios do Nordeste, ou seja, um município, localizado no estado Maranhão, 

lança seu lodo no mar (IBGE, 2010). 

No Ceará, apenas 47% dos municípios possuem tratamento de esgoto 

conforme demonstrado no Gráfico 9, sendo que metade desses municípios (50%) 

não informa ou não especifica qual o destino é dado ao lodo gerado nas estações de 

tratamento de esgoto, 21% dispõem o lodo em terrenos baldios, 13% dispõem em 

aterros sanitários, 7% informaram que reaproveita, 6% realizam a incineração e 3% 

dispõem em rios, conforme apresentado no Gráfico 10 (IBGE, 2010). 

Gráfico 9 – Percentual de municípios que possui tratamento de esgoto no estado do Ceará 

 

 

 

 

 

 

                                                               
                                                                  Fonte: IBGE, 2010. 

 

Gráfico 10 – Destino do lodo de esgoto no Ceará 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: IBGE, 2010. 
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2.5.1 Escolha da alternativa de tratamento do lodo e de sua destinação final 

 

Do ponto de vista sustentável, há automaticamente uma hierarquia nas 

alternativas de processamento e destino final do lodo. Em primeiro lugar, deve-se 

optar pela redução na sua produção, utilizando-se tecnologias de tratamento de 

esgoto que produzam menor quantidade de lodo, depois optar pela produção de 

lodo de melhor qualidade, através do estabelecimento de critérios para recebimento 

de esgotos industriais e, por último, reciclar ao máximo o lodo produzido 

(FERNANDES et al., 2014). 

Fernandes et al. (2014) ressaltam, sob a ótica sustentável, que a destinação 

final do lodo através da incineração, uso de landfarming ou disposição em aterros 

sanitários são empregados apenas quando sua valorização é impossível, seja 

porque o lodo apresenta contaminações ou por não existirem solos adequados ou 

disponíveis nas áreas próximas à estação. 

Fernandes et al. (2014) explicam que a escolha da alternativa de tratamento e 

destinação final do lodo deve ser na etapa da concepção do projeto de uma estação 

de tratamento de esgoto, levando-se em conta:  

a) A qualidade do esgoto a ser tratado: faz-se necessário analisar a qualidade do 

esgoto a ser tratado, pois se houver presença de metais pesados ou poluentes 

orgânicos, podem tornar o lodo impróprio para certos tipos de uso. Por exemplo, 

se o esgoto é de origem essencialmente doméstica, possivelmente não haverá 

restrições quanto à sua qualidade, se houver contribuição de efluentes industriais 

e o lodo não passar por tratamento específico para remoção de metais pesados, 

não servirá para reciclagem agrícola, caso não satisfaça as exigências 

normativas; 

b) A tecnologia de tratamento do esgoto: a quantidade e qualidade do lodo gerado 

dependem diretamente da tecnologia de tratamento do esgoto escolhida, sendo 

necessário analisar no momento da escolha da tecnologia se esta atende ao uso 

pretendido do lodo que será gerado, em termos de qualidade e quantidade; 
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c) O tratamento do lodo e sua destinação final: a tecnologia de tratamento do lodo e 

seu destino final pretendido devem ser escolhidos em função do tipo, tamanho e 

localização da ETE. 

Andreoli e Pinto (2001b) explicam que para definir quais estruturas, etapas, 

processos e equipamentos necessários para promover a adequada estabilização, 

manuseio e gerenciamento do lodo, primeiro, é preciso identificar as alternativas 

mais adequadas para sua reciclagem e/ou disposição final. Por exemplo, a 

reciclagem agrícola exige um lodo com baixos níveis de metais pesados e de 

organismos patogênicos, enquanto que a disposição em aterros sanitários é menos 

rigorosa quanto a esses parâmetros, entretanto, a umidade é um fator crítico quando 

se necessita transportar o lodo para locais mais distantes. 

Desta forma, para identificar as alternativas mais adequadas de 

aproveitamento e ou destino final do lodo, faz-se necessário realizar um estudo mais 

abrangente das condições da região onde será implantada a ETE, incluindo seu 

potencial agrícola, a existência de aterros sanitários próximos, as características de 

ocupação do solo e a própria qualidade do esgoto, visto que a quantidade e 

qualidade do lodo gerado são em função da qualidade do esgoto e da alternativa de 

tratamento do esgoto adotada. Por isso, os mecanismos de gestão devem ser 

previstos na concepção do sistema, a fim de evitar transtornos e impactos 

ambientais negativos, relacionados à falta de planejamento e de estratégia para 

aproveitamento ou disposição desse resíduo (ANDREOLI; PINTO, 2001b). 

 

2.5.2 Alternativas de tratamento do lodo 

 

De acordo com Jordão e Pessôa (2014), dependendo da qualidade desejada 

do lodo, e que suas características atendam ao uso pretendido, o lodo pode ser 

submetido a diferentes tipos de tratamento, isolados ou em conjunto, tais como: 

• Digestão ou estabilização: reduz a matéria orgânica contida no lodo, ou seja, o 

lodo fica estabilizado por transformação da matéria orgânica em água, gás e 

sólidos dissolvidos, reduz o número de organismos patogênicos e controla a 

putrescibilidade. A digestão é a forma de estabilização mais indicada para 

lançamento em aterros sanitários e aplicação no solo, pois reduz o peso e o 
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volume de lodo a transportar. A digestão do lodo deve ser realizada em 

digestores anaeróbios ou aeróbios.   

• Adensamento: consiste na remoção parcial da água, através de unidades de 

adensamento, chamadas de adensadores, aumentando assim, a concentração 

de sólidos presentes no lodo. Sua principal finalidade é a redução do volume a 

processar e, consequentemente, dos custos de implantação e operação das 

unidades de digestão e secagem. 

• Higienização: consiste na adição de cal ao lodo a fim de elevar o pH a 12, para 

que ocorra a inativação de microrganismos patogênicos. O odor desaparece, 

pois à medida que o pH aumenta, o sulfeto de hidrogênio H2S vai se reduzindo, 

chegando a zero, a partir do pH 9. Pode ser realizada antes do lançamento em 

aterros e da aplicação no solo. 

• Tratamento térmico: promove a total eliminação de organismos patogênicos e 

diminui a atividade biológica. Geralmente, só é aplicado antes da utilização do 

lodo como fertilizante agrícola a ser distribuído e vendido, ou em caso de 

lançamentos em aterros sanitários que requeiram baixíssimo teor de umidade. 

• Compostagem: reduz a atividade biológica e pode eliminar totalmente os 

organismos patogênicos, transforma o lodo em húmus, aumenta a massa de 

sólidos secos pela adição de agentes de aceleração do processo, é bem 

favorável para o uso agrícola do lodo. 

• Condicionamento: consiste na adição de floculante e cal, ou polímeros, com o 

intuito de facilitar a desidratação. 

• Pré-tratamento industrial: consiste em reduzir as concentrações de metais 

pesados e materiais orgânicos presentes no lodo, viabilizando a aplicação do 

lodo no solo, seu uso como fertilizante, a disposição oceânica e diminui os riscos 

de contaminação atmosférica, nos casos de incineração. 

• Desidratação: consiste em diminuir o teor de umidade do lodo, aumentando o 

teor de sólidos secos e reduzindo seu volume, facilitando o transporte. 
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Figura 7 – Descarte de lodo na ETE Pajuçara em Maracanaú - CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 
Figura 8 – Lodo em processo de desidratação na ETE Pajuçara - CE 

Fonte: Autora, 2018. 
 

Os processos de estabilização do lodo têm como objetivo amenizar duas 

características indesejáveis desse resíduo, o odor, o qual é devido à presença de 

matéria orgânica e o número de microrganismos patogênicos. Os processos de 

estabilização do lodo podem ser químicos (via alcalina), físicos (secagem térmica) e 
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biológicos (digestão anaeróbia, aeróbia e compostagem), sendo os biológicos, os 

mais utilizados (FERNANDES; SOUZA, 2001). 

A digestão anaeróbia é o método mais antigo e talvez o mais utilizado, 

principalmente nas ETEs do tipo lodos ativados, onde o lodo é direcionado para 

tanques digestores, construídos com essa finalidade, onde ocorre a estabilização. 

No Brasil, têm sido utilizados os reatores UASB para estabilizar o lodo gerado nas 

unidades de pós-tratamento (FERNANDES; SOUZA, 2001). 

Andreoli e Pinto (2001b) complementam que a higienização de lodos com 

produtos alcalinos agrega valor ao biossólido produzido, em áreas onde há 

predominância de solos ácidos, o que é muito comum na maioria das regiões 

brasileiras, podendo substituir total ou parcialmente o uso de corretivos agrícolas 

nestas áreas. A rápida oxidação da matéria orgânica dos solos tropicais é outra 

evidência da grande vantagem do uso de biossólidos como condicionadores de 

solos, capazes de melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo, 

com grandes reflexos na produtividade agrícola. 

Os métodos de higienização do lodo mais adotados no Brasil são: a caleação 

(adição de cal), compostagem e a secagem térmica (ANDREOLI; PEGORINI; 

FERNANDES, 2014). As etapas de adensamento (caso necessárias), estabilização 

e desidratação devem ser adotadas conforme o destino final a ser dado ao lodo. Se 

o destino do lodo for o uso agrícola, o nível de organismos patogênicos de odor, 

atração de moscas, são de extrema importância para uma boa aceitabilidade do 

produto. Se o lodo vai ser incinerado, as exigências serão bem menores e de forma 

inversa ao uso agrícola, pois um lodo muito estabilizado perdeu muito de sua fração 

orgânica, também perdeu muito seu potencial calorífico (FERNANDES; SOUZA, 

2001). 

Na disposição em aterro sanitário, o grau de estabilização tem importância 

média, o principal é que exista pouca umidade, para facilitar o transporte e não 

exalar odores fortes (FERNANDES; SOUZA, 2001). 

Para se determinar a estabilidade do lodo, Fernandes e Souza (2001) 

apontam os seguintes indicadores que podem ser utilizados para avaliar o grau de 

estabilidade do lodo: odor, nível de redução de patógenos, sólidos voláteis, 
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toxicidade, taxa de absorção de oxigênio, adenosina trifosfato - ATP, atividade 

enzimática, Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO, Demanda Química de 

Oxigênio – DQO, Carbono Orgânico Total – COT, teor de nitrogênio (amoniacal a 

nítrico), ortofosfato, teor de carboidratos, proteínas e lipídios, teor de cinzas, aptidão 

à desidratação, presença de protozoários e rotíferos, viscosidade, valor calorífico e a 

combinação de vários parâmetros. 

Quadro 2 – Tipos de tratamento para o lodo, em função da tecnologia adotada no tratamento de 
esgoto e do tipo de lodo gerado 

Fonte: Andreoli; Pegorini; Fernandes, 2014. 

 O Quadro 2, acima, apresenta um resumo com os principais tipos de 

tratamento requeridos para cada tipo de lodo, em função do tipo de tecnologia 

adotada para o tratamento do esgoto (ANDREOLI; PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

O lodo gerado no tratamento primário deve passar pelas seguintes etapas: 

adensamento, estabilização, desidratação, higienização e análises microbiológicas, 

metais pesados, entre outras. Depois, deve-se analisar sua qualidade para definir 

quais usos benéficos poderão ser adotados, ou caso sua qualidade não atenda aos 

requisitos de qualidade para o uso pretendido, definir, através de sua qualidade, o 

tipo de descarte, o qual deve ser de forma ambientalmente segura (ANDREOLI; 

PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

Nível de Tratamento Lodo produzido Tratamento necessário do lodo 

para aproveitamento 

Tratamento primário 

- Fossas sépticas 

- Decantadores primários 

lodo primário o Adensamento 
o Estabilização 
o Desidratação 
o Higienização 

- Lagoa de estabilização 

- Reator anaeróbio 

lodo secundário o Desidratação 
o Higienização 

- Lodos ativados - aeração 

prolongada 

lodo secundário o Adensamento 
o Desidratação 
o Higienização 

- Lodos ativados - 

convencional 

- Reator aeróbio com biofilme 

lodo secundário o Adensamento 
o Estabilização 
o Desidratação 
o Higienização 
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O lodo secundário e terciário devem passar pelas mesmas etapas do 

primário, exceto pela etapa de estabilização, pois são lodos já digeridos nas 

unidades de tratamento de esgoto secundário, apresentando baixo teor de matéria 

orgânica em sua composição, a menos que devido a algum problema no tratamento, 

não tenha sido estabilizado, sendo necessário que retorne às unidades de digestão 

do lodo, geralmente anaeróbias. Uma forma fácil para identificar se o lodo 

secundário não foi bem estabilizado, é se o mesmo ainda apresentar odor após o 

descarte, outro indicador é a atração de insetos sobre o lodo (ANDREOLI; 

PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

 

2.5.3 Legislação sobre uso do lodo 

 

No Brasil, a legislação existente sobre uso do lodo, versa sobre seu uso para 

fins agrícolas, que é a Resolução CONAMA nº. 375/2006, a qual define critérios e 

procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de 

tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências, 

visando benefícios à agricultura e evitando riscos à saúde pública e ao ambiente 

(CONAMA nº. 375, 2006). 

De acordo com seu artigo 3º da Resolução CONAMA nº. 375/2006, os lodos 

gerados em sistemas de tratamento de esgoto, para terem aplicação agrícola, 

deverão ser submetidos a processo de redução de patógenos e da atratividade de 

vetores, de acordo com o Anexo I desta Resolução (CONAMA nº. 375, 2006). 

  O parágrafo 2º, do artigo 3 dessa Resolução, veta a utilização agrícola de: 

lodo de estação de tratamento de efluentes de instalações hospitalares, de portos e 

aeroportos, de resíduos de gradeamento, de resíduos de desarenador, de gordura 

sobrenadante de decantadores primários, das caixas de gordura e dos reatores 

anaeróbios, de lodos provenientes de sistema de tratamento individual, coletados 

por veículos, antes de seu tratamento por uma estação de tratamento de esgoto, de 

lodo de esgoto não estabilizado e de lodos classificados como perigosos, de acordo 

com as normas brasileiras vigentes (CONAMA nº. 375, 2006). 

Esta resolução também estabelece que deve ser realizado o monitoramento 

do lodo, definindo quais parâmetros devem ser analisados e a frequência do 
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monitoramento, os quais são observados de acordo com a quantidade de lodo ou 

produto derivado destinado para aplicação na agricultura em toneladas/ano 

(CONAMA nº. 375, 2006). 

A Seção III estabelece os requisitos mínimos de qualidade do lodo de esgoto 

ou produto derivado deste, destinado à agricultura, devendo-se respeitar os limites 

máximos de concentração dos parâmetros especificados e classifica o lodo ou 

produto derivado de acordo com seu teor de patógenos, em duas classes, Classe A 

e Classe B, estabelecendo os tipos de usos do lodo em função da classe que o 

mesmo se enquadre (CONAMA nº. 375, 2006). 

Os lodos ou produtos derivados enquadrados como classe A, que é a de 

melhor qualidade, poderão ser utilizados para quaisquer culturas, respeitadas as 

restrições previstas nos artigos 12 e 15 desta Resolução, já os de classe B são 

restritos ao cultivo de café, silvicultura, culturas para produção de fibras e óleos 

(CONAMA nº. 375, 2006). 

O artigo 12 estabelece que em solos onde for aplicado lodo de esgoto ou 

produto derivado, as pastagens só poderão ser implantadas após um período 

mínimo de 2 anos da última aplicação e só poderão ser cultivadas olerícolas, 

tubérculos e raízes, e culturas inundadas, bem como as demais culturas cuja parte 

comestível entre em contato com o solo, após um período mínimo de 4 anos 

(CONAMA nº. 375, 2006). 

A CONAMA nº. 375/2006 estabelece requisitos referentes às restrições de 

área, condições do terreno, taxa de aplicação, aptidão e monitoramento do solo nas 

áreas de aplicação do lodo, entre outros requisitos (CONAMA nº. 375, 2006). 

A CONAMA nº. 375/2006 está sendo revisada atualmente pela Câmara 

Técnica de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos, composta por 

representantes do Ministério do meio Ambiente, 10 conselheiros representantes dos 

cinco segmentos do CONAMA: governo federal, governos estaduais, governos 

municipais, entidades empresariais, sociedade civil e convidados como a ABES 
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(Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) e algumas companhias 

de saneamento do país1. 

Em maio deste ano, foi realizada uma reunião da Câmara Técnica de 

Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos, na qual foi apresentada a proposta de 

revisão da CONAMA nº. 375/2006 (Disponível em http://abes-dn.org.br/?p=18144, 

2018b). 

Essa proposta foi elaborada a partir de várias reuniões realizadas por um 

grupo de trabalho constituído por técnicos da ABES, do Instituto Nacional de Ciência 

e Tecnologia em ETEs Sustentáveis, UFMG e outros convidados.  

Também houve as contribuições coletadas no I Seminário Internacional de 

Uso do Lodo de Esgoto em Solos, ocorrido no início do mês de maio deste ano 

(2018), em Belo Horizonte, onde participaram cerca de 350 pessoas, entre 

especialistas e estudantes, de várias partes do Brasil e do exterior, para abordar as 

experiências no uso de lodo de esgoto em solos, sua viabilidade e discutir propostas 

para subsidiar mudanças na CONAMA nº. 375/2006, considerada então como muito 

restritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Disponível em: http://abes-dn.org.br/?p=18144. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e de estudos 

publicados sobre a problemática e o gerenciamento do lodo de esgoto, desde 

dissertações até estudos mais complexos, como um estudo desenvolvido pelo 

Programa de Pesquisas em Saneamento Básico (PROSAB). Também foram 

utilizados livros como os da série Princípios do Tratamento Biológico de Águas 

Residuárias, da qual foi bastante consultado o Volume 6, que é inteiramente voltado 

para o tratamento e disposição final de lodos de esgoto. 

A localização da área de estudo da presente pesquisa foi a ETE Pajuçara, a 

qual está situada na bacia hidrográfica do rio Cocó, especificamente no bairro 

Pajuçara, no município de Maracanaú-CE, conforme demarcado na Figura 9. Essa 

ETE atende ao bairro da Pajuçara e foi projetada para atender uma população de 

final de plano de 33.744 habitantes e uma vazão média de 200 m³/h. 

 

Figura 9 – Localização da ETE Pajuçara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google maps, 2018. 

 O descarte do lodo excedente nesta estação é realizado nos reatores UASB e 

nos decantadores. Nos reatores UASB é dado um descarte de lodo a cada 20 dias, 
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já nos decantadores são realizadas descargas de lodo diária, sendo duas vezes por 

dia. O lodo descartado é encaminhado para os leitos de secagem para que ocorra a 

desidratação do material, conforme ilustrado na Figura 10. Após seco, o lodo é 

transportado em caminhão basculante e disposto no aterro sanitário de Caucaia, o 

qual está situado a cerca de 22 km de distância da ETE Pajuçara. 

                                     Figura 10 – Lodo desidratado na ETE Pajuçara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Fonte: Autora, 2018. 

 

 Além dos elevados custos com transporte, as equipes perdem muito tempo no 

trajeto até chegar ao aterro, cerca de 1 hora, deixando de atender outras demandas 

da Companhia. 

Além do mais, o aterro sanitário de Caucaia já recebe uma elevada carga de 

resíduos, mais de 5 mil toneladas de resíduos por dia, em virtude de atender a dois 

grandes municípios, Fortaleza e Caucaia (FORTALEZA, 2012). 

Um outro problema é que em virtude da distância e muitas vezes as 

caçambas estarem realizando serviços das outras estações da Companhia, o lodo 

seca e, devido à falta de espaço físico para armazená-lo enquanto se aguarda o 
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transporte, o mesmo permanece no leito de secagem, impedindo de realizar novas 

descargas nos reatores, o que pode comprometer a qualidade do efluente, devido ao 

excesso de lodo nos reatores e decantadores.  

A fim de encontrar uma destinação final viável, com menor custo e mais 

próxima da ETE Pajuçara, foi realizado nesta pesquisa um estudo sobre como deve 

ser o gerenciamento do lodo de esgoto. 

Primeiramente, foram abordadas as tecnologias de tratamento de esgoto 

atualmente existentes, focando-se nas que mais geram lodo durante o processo de 

tratamento. Em seguida, buscou-se entender como se dá a geração de lodo durante 

o tratamento do esgoto, suas características e potencial poluidor. 

Depois, foi contextualizado o que é o gerenciamento do lodo e a abrangência 

desse gerenciamento, o qual compreende o monitoramento de todas as etapas do 

lodo, desde a sua produção até a sua destinação final adequada, e verificado qual o 

destino dado ao lodo gerado no Brasil. Neste tópico, buscou-se entender primeiro o 

que a literatura recomenda sobre os critérios de escolha da alternativa de destino 

final. 

Em seguida, foram pesquisados os tipos de tratamento existentes para o lodo. 

Depois foi abordado sobre a ETE Pajuçara, suas características, localização e sua 

operação de descarte e disposição final de lodo.  

Como resultados da pesquisa, foram sintetizadas e apresentadas as opções 

para o destino final do lodo, tanto os usos benéficos como os de descarte, bem 

como, os impactos ambientais decorrentes das aplicações ou descarte dos lodos de 

esgotos, com maior foco nas alternativas de aproveitamento do lodo de esgoto, a 

partir de exemplos de casos que obtiveram êxito e de dados disponíveis na 

literatura. 

Por último, conforme o estudo realizado, foi proposta uma alternativa para 

aproveitamento do lodo da ETE Pajuçara. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com a pesquisa bibliográfica realizada, foi identificado que existem 

várias formas de aproveitamento do lodo em atividades que podem gerar redução de 

gastos com insumos e redução de impactos ambientais diversos, seja pela 

disposição adequada deste resíduo ou pela recuperação de áreas degradadas, ou 

mesmo em processos de reflorestamento, com fins agrícolas, entre outros. 

Dependendo dos processos adotados para o tratamento do lodo e de suas 

características finais, este material pode caracterizar-se como um resíduo urbano de 

disposição final problemática ou como um biossólido, que é um resíduo de 

composição predominantemente orgânica e com grande potencial para reciclagem 

(ANDREOLI; PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

As diferentes práticas de disposição final do lodo, de forma generalizada, 

podem ser agrupadas em duas categorias: descarte, que é a disposição final ou 

afastamento desse resíduo, sem aproveitar as suas propriedades e uso benéfico, ou 

seja, não o descartar, mas sim tirar proveito de suas características de forma 

rentável e ambientalmente segura, que foi o objeto desta pesquisa (ANDREOLI; 

PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

a) Descarte do lodo 

O descarte ocorre ou só deveria ocorrer, quando não é possível aproveitar o 

lodo em nenhum tipo de uso, dada a sua má qualidade. Nesse caso, o lodo deve ser 

disposto em aterro sanitário para que o solo realize a decomposição do material. 

Apesar de ser a pior alternativa de destino final, é ainda a mais utilizada no país, o 

que quando lançado no solo, de forma inadequada, com alto teor de matéria 

orgânica e patógenos e em locais inapropriados, pode acarretar a contaminação do 

solo e dos recursos hídricos (ANDREOLI; PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

As principais alternativas de descarte do lodo são em aterro sanitário, 

incineração, landfarming e descarga oceânica (LARA, ANDREOLI; PEGORINI, 

2014). 

O lodo de esgoto pode ser disposto em aterro sanitário exclusivo ou 

codisposto com resíduos sólidos urbanos. A disposição no aterro deve ocorrer em 
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valas ou trincheiras, compactadas e cobertas com solo até seu total preenchimento 

(LARA, ANDREOLI; PEGORINI, 2014). 

A única vantagem é que é uma alternativa de baixo custo, desde que o aterro 

não seja tão distante da ETE. As desvantagens são: necessita de grandes áreas, o 

aterro deve ser localizado próximo a centros urbanos, onde o lodo é produzido, 

necessita que o solo possua características de impermeabilização, necessidade de 

disponibilização de argila para cobertura das células, há produção de gases e 

chorume, restrições de uso e dificuldade de recuperação da área após a desativação 

do aterro (AISSE et al., 1999). 

Na incineração, o lodo é submetido a altas temperaturas, passando por uma 

oxidação térmica, onde os sólidos voláteis do lodo são queimados na presença de 

oxigênio, convertendo-os em dióxido de carbono e água, e uma parcela dos sólidos 

fixos é transformada em cinzas. As vantagens são a redução drástica do volume e a 

esterilização do resíduo, e as desvantagens são os custos elevados, geração de 

cinzas e poluição atmosférica (LARA, ANDREOLI; PEGORINI, 2014). 

O landfarming ou disposição superficial no solo, consiste em uma área para 

disposição de resíduo no solo, onde o substrato orgânico do lodo é degradado 

biologicamente e a parte inorgânica é transformada ou fixada na camada superior do 

solo. As vantagens do landfarming são a degradação microbiana ser de baixo custo 

e a disposição de grandes volumes por m². Por outro lado, as desvantagens são o 

acúmulo de metais pesados e elementos de difícil decomposição no solo, 

possibilidade de contaminação do lençol freático, liberação de odores, atração de 

vetores e dificuldade na recuperação da área após a desativação do landfarming 

(LARA, ANDREOLI; PEGORINI, 2014). 

A descarga oceânica consiste no lançamento do lodo no mar, após pré-

condicionado (higienizado e estabilizado), através de emissários oceânicos ou de 

navios lameiros.  A única vantagem é que é uma alternativa de baixo custo, porém é 

altamente impactante, pois causa a poluição das águas, flora e fauna oceânica. É 

uma prática proibida na maioria dos países que dispõem de legislação específica, 

pois, além dos impactos ao meio, os movimentos marinhos podem levar o resíduo à 

praia ou causar a formação de uma película superficial de resíduos. Desta maneira, 
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também causa impactos estéticos e sociais relacionados à aceitação da população 

(LARA, ANDREOLI; PEGORINI, 2014). 

Analisando a realidade do estado do Ceará, foi verificado nesta pesquisa que 

50% dos municípios não informam ou não especificam qual o destino é dado ao lodo 

de esgoto, 13% dispõem em aterros sanitários e apenas 7% informaram que 

reaproveita o lodo. 

Verificando um pouco da realidade local em relação ao descarte do lodo em 

Fortaleza, Vilarouca (2013), avaliando os impactos ambientais dos lodos 

provenientes de fossas sépticas deste município, relata que o grande desafio é 

conseguir um destino adequado viável, econômico, social e ambientalmente seguro 

e que não prejudique a saúde pública. Vilarouca (2013) complementa que é um 

problema complexo, dada a grande quantidade gerada de lodo e seu potencial 

poluidor, além das dificuldades de se encontrar áreas seguras e adequadas para o 

destino do lodo, considerando os custos envolvidos e os impactos ambientais. 

Foi verificado que em Fortaleza 61% da população do município possui 

cobertura com coleta, tratamento e destino final do esgoto doméstico, destes, 49,1% 

da população é atendida pelo sistema de macrocoleta de esgoto e 11,9% é atendida 

por sistemas isolados. Os 39% restantes dispõem seu esgoto em fossas sépticas, 

fossas rudimentares, em valas, rio, lagos ou no mar (PREFEITURA DE 

FORTALEZA, 2014). 

Vilarouca (2013) destaca que esse percentual do esgoto que não é coletado 

através das redes de esgotos existentes na cidade de Fortaleza é, em sua maior 

parte, destinado às fossas sépticas. No âmbito do estado Ceará, 10% dos domicílios 

utilizam fossa séptica e em Fortaleza 15% dos domicílios destinam seu esgoto a 

fossas sépticas (VILAROUCA, 2013 apud IPECE, 2011). 

O problema é que em Fortaleza não existe um local para o destino final 

adequado para o lodo dessas fossas devido à elevada quantidade de lodo coletado, 

em torno de 100 caminhões/dia, equivalentes a 2.000 m3/dia, os quais são lançados 

na ETE São Cristóvão e na Estação Elevatória de Esgoto da Barra do Ceará 

(VILAROUCA, 2013). 
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Outro grande problema é que essas estações que recebem lodo de fossa não 

foram projetadas para receber esta demanda de lodo e não suportarão por muito 

tempo o acréscimo de carga e algumas já apresentam baixa eficiência de 

tratamento, dada a grande quantidade lançada de lodo, o que vem sobrecarregando 

essas estações, além do transtorno causado pelo odor nas áreas povoadas do 

entorno (VILAROUCA, 2013). 

Não só Fortaleza, mas a maioria das cidades brasileiras enfrenta esse 

problema de disposição final do lodo. Por isso, a literatura enfatiza a importância do 

planejamento do destino final do lodo, desde a etapa de concepção dos projetos de 

esgotamento sanitário. O ideal é ampliar a cobertura dos serviços de coleta e 

tratamento de esgoto nas cidades brasileiras, a fim de tentar solucionar através de 

bons projetos que incluam as melhores formas de aproveitamento possíveis do lodo. 

b) Usos benéficos do lodo 

Andreoli, Pegorini e Fernandes (2014) destacam que os usos benéficos do 

lodo objetivam tirar benefícios de suas propriedades, existindo atualmente várias 

formas de aproveitamento do lodo, principalmente como fertilizante e condicionador 

de solo, nas seguintes atividades: agricultura, silvicultura, floricultura, paisagismo, 

reflorestamento, como adubo em parques e gramados, recuperação de áreas 

degradadas, produção de substratos de mudas e fertilizantes e produção de solos 

sintéticos. 

De acordo com Jordão e Pessôa (2014), as possíveis formas de 

aproveitamento do lodo podem ser: 

• Usos agrícolas, como: aplicação no solo com fins agrícolas, aplicação em áreas 

de reflorestamento, produção de composto ou fertilizante organo-mineral e 

recuperação de áreas degradadas; 

• Reúso industrial, como: produção de agregado leve para a construção civil e 

incorporação do lodo à fabricação de cimento e de produtos cerâmicos; 

Para o lodo ser utilizado em fins agrícolas, o mesmo deve atender a algumas 

exigências que tornam seu uso mais seguro para os seres humanos, animais e meio 

ambiente, principalmente os parâmetros de qualidade, como: organismos 
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patogênicos, poluentes orgânicos, metais pesados e nutrientes (ANDREOLI; 

PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

Outro fator de grande importância identificado é que existam áreas aptas a 

cultivar as culturas permitidas com o uso do lodo e que estejam a uma distância 

economicamente viável da ETE (FERNANDES et al., 2014). 

Foi verificado nessa pesquisa que os microrganismos patogênicos 

representam um potencial risco à saúde humana e animal, pois podem ser 

transmitidos através de alimentos, contaminação de recursos hídricos ou através de 

vetores como insetos, roedores e pássaros. Para evitar esse risco, o lodo deve ser 

submetido a processo de higienização, como a caleação, visando reduzir o nível de 

contaminação a níveis compatíveis com o uso pretendido, e de acordo com a 

legislação pertinente (ANDREOLI; PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

Os poluentes orgânicos são compostos sintéticos persistentes e altamente 

tóxicos, como os hidrocarbonetos aromáticos e fenólicos, pesticidas e agrotóxicos, 

polibromenatos bifenil e os policlorinatos bifenil, são resistentes à degradação 

microbiana e relativamente estáveis no solo, portanto são substâncias indesejáveis 

no lodo para fins agrícola, pois são cumulativos e alguns são cancerígenos 

(ANDREOLI; PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

Os metais pesados podem, acima de certos teores, ser tóxicos para os 

organismos do solo, plantas e para o homem. Os principais elementos que oferecem 

riscos são: arsênio (As), cádmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), mercúrio (Hg), níquel 

(Ni), molibdênio (Mo), chumbo (Pb), selênio (Se), zinco (Zn) e cobalto (Co). A 

principal fonte desses elementos no lodo é através de efluentes industriais 

(ANDREOLI; PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

Em muitos países, inclusive no Brasil, a presença de metais pesados constitui 

a maior limitação às práticas de uso benéfico do lodo, já que as tecnologias para 

remoção desses elementos do biossólido são, atualmente, muito caras. Desta forma, 

é fundamental se conhecer o teor de elementos poluentes que estão sendo 

aplicados ao solo, para poder limitar a quantidade de biossólido a ser aplicado, 

prevenindo, assim, problemas futuros (ANDREOLI; PEGORINI; FERNANDES, 

2014). 
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Do ponto de vista agronômico, os biossólido possuem naturalmente, 

quantidades significativas de nutrientes que são essenciais ao desenvolvimento das 

plantas, os nutrientes encontrados em maior quantidade são o nitrogênio e o fósforo, 

o potássio apresenta-se em menor quantidade, mas prontamente assimilável pelas 

plantas. A concentração dos nutrientes no biossólido pode não estar bem 

balanceada, não atendendo à demanda das plantas, sendo necessária a 

complementação com outras fontes de fertilizantes. Geralmente, os elementos 

suplementados são o fósforo, que é exigido em grandes quantidades nos nossos 

solos, e o potássio, em virtude da baixa concentração desse elemento no lodo 

(ANDREOLI; PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

A aplicação do lodo no solo para fins agrícolas também ajuda a evitar o 

processo de erosão do solo, que é um dos principais problemas ambientais 

causados pela agricultura, comprometendo o potencial produtivo do solo e causando 

grandes impactos nos recursos hídricos, como assoreamento e contaminação da 

água por agrotóxicos (ANDREOLI; PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

As estratégias para controle da erosão consistem em práticas de adequação 

de uso e manejo do solo que diminuam a desagregação das partículas, aumentem a 

infiltração da água no solo, diminuindo assim o escoamento superficial. A matéria 

orgânica aplicada no solo através do lodo proporciona melhor agregação das 

partículas, melhorando sua estrutura, incentivando um crescimento vegetal mais 

rápido e denso, formando uma cobertura mais rápida sobre o solo, o que protege do 

impacto da gota da chuva e aumenta a infiltração da água, diminuindo desta forma, 

o escoamento superficial e consequentemente a erosão (ANDREOLI; PEGORINI; 

FERNANDES, 2014). 

No Rio de Janeiro, a extinta SURSAN por muito tempo forneceu lodo digerido, 

seco e triturado da ETE Penha, para uso nos parques da cidade. Porém, é preciso 

monitorar sua qualidade, principalmente quanto ao teor de ovos de helmintos e 

outros patógenos, sendo necessário que passe por processos de higienização 

(JORDÃO; PESSÔA, 2014). 

Desta forma, não se recomenda o uso do lodo cru, ou seja, não estabilizado, 

para fins agrícolas, e nunca, nenhum tipo de lodo, deve ser utilizado em hortas ou 

culturas de vegetais inseridos crus (JORDÃO; PESSÔA, 2014). 
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O município de Jundiaí, em São Paulo, transformou 18.697 toneladas de lodo 

da Estação de Tratamento de Esgoto Jundiaí em fertilizante orgânico para a 

agricultura, no período de outubro/2016 a abril/2017. A Companhia de Saneamento 

de Jundiaí, responsável pela ETE, implantou um sistema de compostagem 

termofílica do lodo, processo pelo qual ele é misturado às podas urbanas, bagaço de 

cana-de-açúcar, cascas de eucalipto, entre outros resíduos orgânicos, submetidos a 

revolvimento mecânico e oxidação promovida por uma intensa atividade microbiana. 

Neste processo, em virtude da ocorrência de temperaturas elevadas, acima de 55 

ºC, por mais de 30 dias, todo o material é higienizado, eliminando os organismos 

patogênicos e depois adicionado calcário a fim de evitar odores e atração de 

vetores, além de enriquecer o composto com cálcio e enxofre. A Figura 11 mostra o 

produto final, como fertilizante (JUNDIAÍ, 2018). 

Figura 11 – Lodo de esgoto transformado em fertilizante em Jundiaí-SP 

 

 

 

 

 

Fonte: Jundiaí, 2018. 

 
Após várias análises e um rigoroso monitoramento, o composto foi 

reconhecido e registrado como fertilizante pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, com um registro de produto fertilizante orgânico Classe D, 

considerando seu uso seguro na agricultura. Do total produzido em Jundiaí, 60% do 

composto foi utilizado no cultivo de cana-de-açúcar, 40% no cultivo de frutas, café, 

citros, e como adubo em parques e jardins (JUNDIAÍ, 2018). 

A utilização do lodo em recuperação de áreas degradadas proporciona uma 

restauração do solo e eventual uso desta área, nesse caso, geralmente a taxa de 

aplicação no solo pode ser maior, dadas as características do local, da natureza 

geológica, topográfica, devendo-se tomar cuidado com uma possível poluição dos 

corpos d’água e do lençol freático, bem como outros fatores ambientais.  
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Neste sentido, é importante estudar previamente o manejo adequado da 

disposição do lodo, custos, benefícios e análises do lodo, de forma a aplicar o 

resíduo da maneira mais segura e adequada possível. No Brasil, a SANEAGO em 

Goiás e a CAESB em Brasília, têm aplicado o lodo seco na recuperação de áreas 

degradadas (JORDÃO; PESSÔA, 2014). 

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, obteve 

grande êxito em recuperação de áreas degradadas pela atividade de mineração em 

Brasília, aplicando lodo das estações de tratamento de esgoto no solo. Foi 

recuperada uma área de 195 ha que estava degrada há mais de 50 anos, devido 

remoção da camada fértil do solo (OLIVEIRA, 2018). 

Para a recuperação da área, foi preparado o solo com a implantação de 

cortes no terreno para evitar contaminação de rios e nascentes por escoamento 

superficial, depois espalhado o lodo no solo, aplicado cal para evitar atração de 

vetores e realizado revolvimento para incorporação do lodo no solo. Depois foram 

plantadas culturas de embaúba, aroeira, entre outras (OLIVEIRA, 2018). 

Após 4 anos, a área estava totalmente recuperada, com o aparecimento da 

cobertura vegetal, proporcionando a infiltração no solo e foi verificado o retorno da 

fauna ao local, com a presença de várias espécies da fauna do cerrado. Nas Figuras 

12 e 13 pode-se perceber a diferença da área degradada em 2012 e a mesma área 

totalmente recuperada em 2016 (OLIVEIRA, 2018). 

         Figura 12 – Área degradada em 2012                  Figura 13 – Área recuperada em 2016 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Oliveira, 2018. 
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Em relação ao aproveitamento do lodo dos esgotos na produção de agregado 

leve e produtos da construção civil, existem experiências nos Estados Unidos, Japão 

e África do Sul, na fabricação de materiais cerâmicos, como tijolos para construção e 

pisos cerâmicos, em escala industrial. No Brasil, a Sabesp, em São Paulo, montou e 

operou em 1979, na ETE Vila Leopoldina, uma planta protótipo para avaliar os 

aspectos técnicos, de custo e benefício, da fabricação de agregado leve para 

construção civil, a partir do lodo digerido e seco, porém essa planta não chegou a 

ser efetivada em escala industrial (JORDÃO; PESSÔA, 2014). 

Jordão e Pessôa (2014) complementam que o lodo pode ser também utilizado 

em indústrias cimenteiras, e como fonte auxiliar de energia.  

Uma outra aplicação encontrada nesta pesquisa, para aproveitamento do 

lodo, inclusive testada na prática por Costa et al., (2001), foi a utilização do lodo de 

ETE de lagoas anaeróbia-facultativa na cultura do mamoeiro, no estado do Espírito 

Santo. Costa et al. (2001) destacam que um dos principais problemas do cultivo do 

mamão nas regiões produtoras do Brasil é a baixa disponibilidade de matéria 

orgânica para o plantio e condução das lavouras comerciais, o uso do lodo de ETE 

nessa cultura poderá minimizar este problema, além de abordar, de maneira 

inovadora, sua utilização na fruticultura, abrindo fronteiras para a gestão racional do 

lodo na agricultura. 

Costa et al. (2001) verificaram também que os mamoeiros cultivados com 

lodo higienizado tiveram maior produtividade que os cultivados com lodos não 

higienizados, o que fortalece a recomendação de higienização do lodo a ser utilizado 

na agricultura. Com isso, os autores concluíram que a pesquisa com a utilização do 

lodo de ETEs em mamoeiro é uma abordagem nova, principalmente por se tratar de 

uma cultura comercial de grande expressão no estado do Espírito Santo, e que está 

sendo cultivada em solos de tabuleiros que são, em sua maioria, arenosos, com 

baixos teores de matéria orgânica e pobres em nutrientes, destacando-se, desse 

modo, a importância da incorporação do lodo, resíduo rico em matéria orgânica, 

nesse sistema de cultivo.  

Nesta pesquisa, os autores verificaram e constataram a viabilidade técnica do 

uso de lodo de esgoto, juntamente com o monitoramento das alterações 

ocasionadas pelo uso do lodo, fatos que comprovam, cientificamente, os efeitos do 
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lodo no sistema agrícola, resultados estes, fundamentais para a recomendação e 

aproveitamento do lodo na agricultura (COSTA et al., 2001) 

Andreoli, Pegorini e Fernandes (2014) explicam que a fruticultura representa 

um mercado de potencial expressivo devido as intensas aplicações de adubos 

recomendadas, tanto na implantação dos pomares, quanto nas adubações de 

manutenções anuais. Entretanto, é necessário um certo cuidado quando as culturas 

se desenvolvem em áreas com maior declividade, sendo necessário que o 

biossólido seja aplicado em covas para evitar o arraste de partículas por 

escoamento superficial. 

Andreoli, Pegorini e Fernandes (2014) relatam que os efeitos da utilização dos 

biossólido são mais expressivos em solos degradados, com problemas de estrutura 

e fertilidade. Estes autores observaram aumentos da produtividade de milho, da 

ordem de 32 e 54% em duas pequenas propriedades localizadas na região 

metropolitana de Curitiba, comparadas às culturas de milho que foram cultivadas 

sem lodo, nessas propriedades. 

De acordo com Andreoli, Pegorini e Fernandes (2014), o quadro a seguir 

apresenta de forma sucinta as recomendações e restrições de tipos de culturas a 

serem cultivadas com biossólido. Os autores destacam que o uso do lodo como 

insumo para rações de animais ou adubos para solos são as aplicações mais 

recomendadas, pois, normalmente passam por um processo industrial antes de 

chegar ao consumidor ou não são consumidos “in natura”. 
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Quadro 3 – Recomendações e restrições para o cultivo com biossólido 

Item Especificações 

Recomendações de 

uso do lodo 

Para grandes culturas, cujos produtos são industrializados ou não 

consumidos “in natura”; 

Para reflorestamento de áreas e manejo florestal; 

Para fruticultura, aplicar o lodo em covas ou antes da temporada da 

fruta; 

Para recuperação de áreas degradadas, em dosagens que respeitem o 

acúmulo máximo de metais pesados no solo. 

Restrições de uso 

do lodo 

Para implantação de gramas, gramados; 

Não pode ser utilizado em hortaliças e cultura de contato primário para 

piscicultura; 

Em áreas de pastagens, a entrada de animais só é permitida após 2 

meses do lodo incorporado no solo. 

Fonte: Andreoli; Pegorini; Fernandes, 2014. 

As áreas de reflorestamento apresentam especial interesse para utilização do 

lodo, uma vez que os produtos desta atividade não apresentam riscos de consumo e 

podem receber grandes quantidades de biossólido, desde que respeitados os limites 

de acúmulo de metais pesados e cuidados de contaminação das águas 

subterrâneas com nitrato (ANDREOLI; PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

Andreoli, Pegorini e Fernandes (2014) enfatizam que as culturas que 

oferecem maiores riscos são aquelas que os produtos consumidos tenham contato 

direto com o solo, como as hortaliças (alface, repolho, etc.) e aquelas que nascem 

dentro do solo, como, cenoura, beterraba, cebola, nabo, etc., não sendo 

recomendado o uso de biossólido para estas culturas.  

Um fato importante verificado nessa pesquisa se refere à valorização agrícola 

dos solos, com a aplicação do lodo de ETEs, pois não se restringe apenas ao 

destino ambientalmente correto do resíduo, a matéria orgânica presente nesses 

resíduos aumenta a resistência dos solos à erosão, além de ser excelente fonte de 

nutrientes, principalmente de nitrogênio e fósforo, constituindo-se em uma boa 

alternativa para regiões agrícolas, especialmente aquelas onde há uso intensivo do 
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solo ou onde há a proposição de técnicas de reflorestamento. Deve-se direcionar a 

aplicação do lodo, principalmente na recuperação de solos, com possibilidades de 

retorno econômico, dada a sua aptidão agrícola natural (GOMES et al., 2001). 

Foi verificado que há uma grande perspectiva de aumento da produção de 

lodo no Brasil, dado ao baixo índice de cobertura com sistema de esgotamento 

sanitário ainda existente no país. Neste cenário, a produção de biossólido e sua 

disposição benéfica vêm se destacando, em nível mundial, por reduzir a exploração 

de recursos naturais, reduzir o lançamento de resíduos de forma inadequada, 

viabilizar a reciclagem de nutrientes e melhorar as condições do solo, por 

apresentar-se como uma solução de longo alcance para a disposição do lodo e 

principalmente que o lodo tenha a qualidade requerida, para garantir segurança 

sanitária e ambiental e afastar qualquer risco de contaminação (ANDREOLI; 

PEGORINI; FERNANDES, 2014). 

Foi observado também nessa pesquisa, que a produção de lodo nos países 

desenvolvidos tem aumentado significativamente, face à ampliação dos serviços de 

coleta e tratamento de esgoto, e paralelo ao aumento da produção de lodo, as 

normas estão se tornando gradativamente mais exigentes quanto à qualidade do 

biossólido, o que melhora as perspectivas de reciclagem. Os sistemas de tratamento 

estão se tornando mais eficazes, pois há uma expectativa de aumento nos custos de 

disposição final do lodo (FERNANDES et al., 2014). 

Foi verificado que houve um grande crescimento em sistemas de secagem 

térmica e mecânicas, com o uso de polímero, como também mais interesse em 

processos que visam à melhoria da qualidade do lodo, por exemplo, a 

compostagem, caleação e alguns sistemas patenteados de produção de insumos a 

partir do lodo. Vários países já reconheceram que a disposição em aterros não é 

uma prática sustentável, apresentando a cada dia mais custos, devido à distância e 

às crescentes restrições ambientais, aparecendo uma forte tendência ao uso de 

aterros apenas para resíduos não recicláveis (FERNANDES et al., 2014). 

De acordo com os resultados acima expostos, dentre as alternativas 

encontradas nessa pesquisa para aproveitar o lodo de esgoto, foi possível encontrar 

duas alternativas viáveis para o lodo da ETE Pajuçara, a primeira é a utilizá-lo como 

adubo na agricultura, esta opção apresenta-se viável, dada a proximidade das 
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propriedades com a ETE Pajuçara, tendo em vista, a existência de algumas 

plantações na vizinhança da estação. 

Conforme observado in loco e conversado com moradores da área do entorno 

dessa ETE, foi verificado que existem propriedades no entorno da estação, onde são 

cultivados bananeiras e coqueiros, culturas estas que podem ser cultivadas com 

lodo de classe A. 

Outra alternativa seria a Cagece fazer uma parceria com a prefeitura de 

Maracanaú, para a produção de mudas, onde a Cagece poderia fornecer o lodo 

higienizado e garrafas pets para a prefeitura de Maracanaú produzir as mudas 

dentro das garrafas pets e distribuir à população, às escolas e plantar em canteiros 

da cidade. A Cagece faria campanhas com seus colaboradores para a arrecadação 

das garrafas pets. 

Entretanto, é fundamental que o lodo, além da etapa de desidratação, que é o 

tratamento existente para o lodo nessa estação, seja submetido também a processo 

de desinfecção, a fim de remoção dos organismos patogênicos, tanto para proteção 

do meio ambiente como das pessoas que irão manipular o resíduo.  

O procedimento de desinfecção do lodo pode ser realizado através da 

caleação, uma alternativa de baixo custo e de simples execução, devendo-se aplicar 

cal (hidróxido de cálcio) sobre o lodo no leito de secagem e revolvê-lo com uma pá 

ou enxada, para garantir a desinfecção de todo o material. 

O ideal é que a caleação seja realizada antes da completa desidratação, pois 

a umidade presente no lodo ajudará na diluição da cal e uma melhor mistura. Dessa 

forma, deve-se aplicar a cal, assim que aparecerem as primeiras rachaduras no 

lodo, conforme a Figura 14, onde o líquido já evaporou, mas ainda existe umidade 

no material. Uma forma prática é verificar se existe líquido no fundo do leito, assim 

que o líquido evaporar e for possível visualizar o fundo do leito, é o momento ideal 

para aplicação do cal,  pois antes disso, devido ao excesso líquido, como na Figura 

15, seria necessário maior quantidade de cal, e depois desse ponto, como na Figura 

16, o material estaria sem umidade para dissolver a cal. 
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Figura 14 – Lodo em processo de desidratação na ETE Pajuçara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 

Figura 15 – Lodo com muita umidade na ETE Pajuçara 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 16 – Lodo desidratado na ETE Pajuçara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 

 Depois de higienizado, antes de ser utilizado para fins agrícolas, para uma 

maior segurança e atendendo à Resolução CONAMA nº. 375/2006, o lodo deve ser 

analisado quanto ao teor de patógenos, pois dependendo de sua qualidade, é que 

será identificado em quais tipos de culturas o mesmo poderá ser utilizado, as quais 

são de acordo com a classe em que estiver enquadrado, conforme estabelecido no 

quadro abaixo. 

Quadro 4 – Tipos de uso em função da classe do lodo 

Tipos de uso em função da classe 

Classe A CT: <103 NMP/g de ST  
Ovos viáveis de helmintos: < 0,25 ovo/g de ST 
Salmonella: ausência em 10g de ST  
Vírus: < 0,25 UFP ou UFF/g de ST 

Poderão ser utilizados 
para quaisquer 
culturas, respeitadas as 
restrições previstas nos 
artigos 12 e 15. 

Classe B CT: <106 NMP/g de ST  
Ovos viáveis de helmintos: < 10 ovos/g de ST 

São restritos ao cultivo 
de café, silvicultura, 
culturas para produção 
de fibras e óleos. 

Fonte: CONAMA nº. 375, 2006. 
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E outro motivo de analisar a qualidade do lodo, antes de ser utilizado como 

adubo, é para verificar se o processo de desinfecção está sendo satisfatório, caso o 

lodo não esteja atendendo ao padrão desejado e estabelecido pela resolução 

CONAMA nº. 375/2006, a dosagem de cal deve ser aumentada até obter o padrão 

de qualidade requerido. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os dados obtidos e analisados nessa pesquisa, foi possível 

concluir que existem várias formas de aproveitamento do lodo, antes de determinar 

que ele seja simplesmente descartado. Um exemplo disso é aproveitá-lo como 

adubo na agricultura, floricultura, paisagismo, em áreas de reflorestamento, em 

parques e gramados, recuperação de áreas degradadas, produção de substratos de 

mudas e fertilizantes e produção de solos sintéticos. 

Todavia, a maior parte das estações de tratamento de esgoto que existem 

hoje não foi projetada com o intuito de aproveitar o lodo em algum uso benéfico, 

dificultando, assim, os processos de tratamento que devem ser realizados no lodo, 

para obter um lodo dentro dos critérios de qualidade, e muitas não possuem área 

disponível em seus espaços físicos para adequar com as instalações necessárias, 

ou normalmente, não há prioridades por parte dos gestores dos recursos financeiros, 

para esse fim. 

Foi possível constatar nessa pesquisa, que das alternativas de 

aproveitamento do lodo pesquisadas, a reciclagem agrícola é a alternativa que 

apresenta maior potencial, pois associa baixo custo a impacto ambiental positivo, 

desde que obedecidos os critérios da legislação pertinente. Entretanto, depende de 

um adequado planejamento que leve em consideração vários aspectos como, 

estimativa de produção de lodo, tratamento do lodo adequado para atender à 

qualidade requerida, análise e monitoramento da qualidade do lodo e do solo, 

aptidão das áreas de aplicação e organização da logística quanto à estocagem, caso 

necessária, e transporte. 

Outra alternativa com grande destaque é utilizar o lodo na recuperação de 

áreas degradadas, resolvendo assim um problema, com o outro. Pois como esta 

atividade não envolve consumo de produtos, tanto a aceitação da população é maior 

como as exigências são menores em relação à qualidade do lodo a ser utilizada. 

Porém, também é necessário observar os critérios de proteção do solo e dos 

recursos hídricos através de análises do lodo, do solo e dos recursos hídricos locais, 

tendo em vista evitar a contaminação do meio. 
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Após o estudo das alternativas existentes, foi constatado que a mais viável 

para aproveitar o lodo da ETE Pajuçara seria após higienizado, doá-lo para 

pequenos produtores no entorno da estação, como para uma pequena plantação de 

bananeira e coqueiro, localizada na vizinhança da estação ou a Cagece fazer uma 

parceria com a prefeitura de Maracanaú, onde a Cagece forneceria lodo higienizado 

e garrafas pets à prefeitura e essa produziria mudas nas garrafas utilizando o lodo 

como adubo, com a finalidade de distribuir à população, às escolas e para 

arborização dos canteiros da cidade. 
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