
“ESTUDO DE PATÓGENOS E METAIS EM LODO DIGERIDO BRUTO  
E HIGIENIZADO PARA FINS AGRÍCOLAS, DAS ESTAÇÕES DE  

TRATAMENTO DE ESGOTOS DA ILHA DO GOVERNADOR  
E DA PENHA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DISSERTAÇÃO SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COMISSÃO DE PÓS-
GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ / ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE 
PÚBLICA COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO 
GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POR 
 
 

WELINGTON FERREIRA CHAGAS 
 
 

 
ORIENTADOR: DR. PROF. SZACHNA ELIASZ CYNAMON 

 
 
 
 
 
 

RIO DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2000 

 I



  
 

CHAGAS, WELINGTON FERREIRA  
     Estudo de patógenos e metais em lodo 
digerido bruto e higienizado para fins 
agrícolas, das estações de tratamento de 
esgotos da Ilha do Governador e da Penha no 
estado do Rio de Janeiro  
[Rio de Janeiro} 1999 
XIII ,  89 p. 29,7 cm (FIOCRUZ/  
ENSP, M.Sc., Engenharia Sanitária e  
Saúde Pública, 1999) 
     Dissertação Fundação Oswaldo  
Cruz, ENSP 
1. Destino de Lodo 
2. Tratamento de Lodo 
3. Lodo de Esgotos    
4. Condicionamento de Lodo 
5. Caracterização de Lodos 

I. FIOCRUZ/ENSP II. Título (série) 
 
 

 II



DEDICATÓRIA 

 

 A meus pais Milton Andrade Chagas (em memória) e Zenir Ferreira Chagas. 

 A minha esposa Maria do Rosário Sousa Cristo, que sempre me apoiou nas minhas 

escolhas e decisões. 

 A Samuel, Marília, Bianca e Welington Filho, meus filhos, sem os quais a vida não teria 

sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III



 

AGRADECIMENTO 

 

Primeiramente a DEUS, por ter iluminado nosso caminho e nos auxiliado a transpor as inúmeras 

dificuldades encontradas ao longo do projeto. 

 A Fundação Oswaldo Cruz e Escola Nacional de Saúde Pública e em especial o  

Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental que tornaram possível este presente trabalho. 

 Ao Prof. Dr. Szachna Eliasz Cynamon, que com grande satisfação e orgulho tive como 

orientador. 

 A Prof. Dr.ª Dália e a Dr.ª Eliane do Instituto Oswaldo Cruz, departamento de 

Bacteriologia pela orientação da análise de salmonela. 

 Ao Prof. Dr. Jorge João Abrão, chefe do departamento de pós-graduação em Geoquímica 

do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense, pelo apoio nas determinações de 

metais realizadas em seu departamento. 

 Ao Prof. Dr. Ricardo Erthal Santelli, sub-chefe do departamento de pós-graduação em 

Geoquímica do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense, pela realização das 

determinações de metais pesados. 

 A Capes cuja Bolsa viabilizou economicamente o mestrado. 

 A Cristiane de Souza Mello e Maria das Graças de Oliveira Rocha, secretárias do 

Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pública. 

 

 

 

 IV



 

 

RESUMO 

 

 O presente trabalho investigou a concentração de metais pesados e o processo de 

higienização do lodo com cal em termos de sua eficiência na eliminação de patógenos das 

estações de tratamento de esgotos da Ilha do Governador e Penha no Estado do Rio de Janeiro, 

visando sua reciclagem como insumo agrícola. 

 No processo de higienização foram avaliados três parâmetros microbiológicos: coliformes 

totais, coliformes fecais e salmonela. Na calagem foi incorporado ao lodo dose de 50% de seu 

peso seco, o que manteve o pH da mistura sempre igual ou superior a 12. 

 Os metais pesados determinados no lodo bruto e no lodo calado foram os seguintes: 

cádmio, cobre, zinco, níquel, cromo e chumbo. 

 Visando sua reciclagem como insumo agrícola o trabalho estabelece uma comparação 

entre os limites legais vigentes em outros países para os poluentes retidos no lodo das estações de 

tratamento de esgotos e as concentrações que foram encontradas, para os mesmos poluentes, nos 

lodos das estações de tratamento de esgoto da Ilha do Governador e Penha. 

 

 

 

 

   
Palavras-chave:  Destino de Lodo, Tratamento de Lodo, Lodo de Esgotos, Condicionamento de      

Lodo e Caracterização de Lodos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 The present work investigated the concentration of heavy metals and the process of 

sanitary of the sludge with lime in terms of its efficiency in the elimination of pathogens of the 

stations of treatment of sewage of the Ilha do Governador and Penha in the City of Rio de 

Janeiro, seeking its recycling in the agricultural. 

 In the sanitary process three parameters microbiological were assessed: total coliforms, 

fecal coliforms and salmonella sp. In the setting procedure it was incorporated to the sludge it 

doses of 50% of its dry weight, what always maintained the pH of the mixture equal or higher for 

12. 

 The heavy metals analyzed in the gross sludge and in the sanitary sludge they were the 

following ones: cadmium, copper, zinc, nickel, chromium and lead. 

 Seeking its recycling as agricultural input the work establishes a comparison among the 

effective legal limits in another for the polluted retained in the sludge of the stations of treatment 

of sludge and the concentrations that they were found, for the same polluted, in the sludge of the 

stations of treatment of sludge of the Ilha do Governador and Penha. 

 

 

 

 

   

Words-key: Disposal Sludge, Sludge Treatment, Sewage Sludge, Sludge conditioning and 

Characterization of  Sludges. 
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CAPÍTULO 1: Introdução 

 

 

É bastante evidente o interesse que se deve dar a estudos que envolvem o 

tratamento de esgotos, pois é o saneamento a maior arma para a prevenção de grande 

número de doenças. O exemplo mais notório é o cólera, doença hidricamente veiculada 

que tem disseminação muito rápida, e de controle mais dificultado, em áreas onde 

inexistem redes de esgoto. 

Segundo o Manual de Saneamento da FSESP, pode-se definir saúde pública 

como a “ciência e arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde e a 

eficiência física e mental, através de esforços organizados da comunidade para o 

saneamento do meio e controle de doenças infecto-contagiosas, promover a educação do 

indivíduo em princípios de higiene pessoal, a organização de serviços médicos e de 

enfermagem para o diagnóstico precoce e tratamento preventivo de doenças, assim 

como o desenvolvimento da maquinaria social de modo a assegurar, a cada indivíduo da 

comunidade, um padrão de vida adequado à manutenção da saúde”. 

O saneamento, que é o conjunto de medidas visando modificar as condições do 

meio com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, é um item essencial na 

garantia da saúde pública, bem como o bom desempenho em todas as atividades 

básicas: abastecimento de água, destino das águas servidas e dos dejetos, destino do 

lixo, controle de animais vetores de doenças e saneamento dos alimentos, habitação, 

local de trabalho, escolas, locais de banho e em épocas de emergência. Todas essas 

preocupações têm um objetivo comum, que é evitar a transmissão de doenças pela 

ingestão de água ou alimentos contaminados e pelo contato com águas infestadas 

(VIEL, 1994). 

O estudo do tratamento de esgotos é parte importante do saneamento quando 

investiga maneiras mais eficientes para a depuração dos dejetos, adequando-os ao corpo 

receptor, ou seja, ao ambiente local. A eficiência do tratamento não se vincula somente 

ao aspecto da poluição, mas também às características da comunidade na qual vai ser 

implantada(VIEL, 1994). 

Assim, o processo empregado em uma grande concentração urbana, muito 

provavelmente será inadequado em um pequeno vilarejo rural, que tem peculiaridades 

muito diversas das de uma cidade urbanizada ou de uma única habitação rural isolada. 
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Atualmente a maioria da população brasileira concentra-se em centros urbanos, 

gerando volume de esgoto e de lodo de esgoto proveniente de seus processos de 

tratamento constituindo-se em sério problema para administração dos serviços públicos 

em relação as decisões sobre sua disposição final. 

A quantidade total de lodo de esgoto requerendo processamento tem crescido 

consideravelmente no Brasil, e esta tendência é esperada continuar até o fim do século. 

Vários fatores podem contribuir para o aumento da produção de lodo. O crescimento 

populacional e de indústrias, e a implantação de novas estações de tratamento de 

esgotos, são alguns deles. 

Que solução adotar a disposição do lodo de modo seguro e que não polua o meio 

ambiente, é a resposta procurada pela comunidade científica e legisladores em todo o 

mundo. 

Enquanto as nações industrializadas buscam alternativas para equacionar seus 

400 milhões de toneladas anuais de resíduos, as comunidades dos países em 

desenvolvimento como o Brasil convivem com depósitos desordenados de resíduos, os 

lixões, em aproximadamente 90% de suas cidades. As previsões de aumento 

populacional associada à crescente concentração urbana mundial determinou a 

necessidade imediata de definições tecnológicas e ações políticas para solucionar um 

trágico problema: há uma limitação técnica e econômica dos espaços apropriados para a 

destinação final dos resíduos (ANDREOLI, 1998). 

Por conviver e antever estes problemas, a comunidade econômica européia 

formulou uma diretiva adotada pelos países membros que proibirá a disposição de 

resíduos recicláveis em aterros sanitários a partir de 2002. Nos Estados Unidos 

estabeleceu-se o mesmo princípio para o ano 2004. Como a disposição oceânica de 

resíduos foi proibido em todos os países desenvolvidos, as alternativas de incineração, 

disposição no solo através da reciclagem agrícola assumem importância estratégica 

(ANDREOLI, 1998). 

A crescente demanda da sociedade pela adoção de práticas ambientais mais 

adequadas, se reflete também na ampliação dos níveis de tratamento de efluentes 

industriais e domésticos. Desta forma verifica-se o crescimento da produção de lodo, 

um subproduto do tratamento de efluentes, de composição variável, contendo 40 a 80% 

de matéria orgânica e outros nutrientes de importância agronômica. Considerando uma 

produção média de lodo para o sistemas aerados de 17,5 Kg/ano em base seca por 

equivalente habitante, uma cidade de 100.000 habitantes teria um potencial de produção 
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de no mínimo 4,8 ton/dia de lodo seco ou 24 ton/dia de lodo pastoso (FERNANDES, 

1997). 

A pressão pela necessidade da adequação do problema de resíduos não pode no 

entanto considerar a disposição no solo, especialmente no caso da reciclagem agrícola, 

como uma forma de eliminar um problema urbano. As experiências negativas de uma 

prática inadequada podem inviabilizar esta alternativa e o futuro, face às resistência que 

podem gerar na sociedade, decorrente dos potenciais danos ambientais, agronômicos e 

sanitários (ANDREOLI, 1998). 

A tendência da normatização nos países com larga experiência nesta área, 

avança no sentido de produzir um insumo de boa qualidade para a agricultura com 

garantia de segurança a população e ao ambiente. 
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CAPÍTULO 2: Proposição de Objetivos 

 

 

2.1  Objetivos Gerais  

 

O objetivo deste trabalho é propiciar uma compreensão global de como o lodo 

de esgoto é gerado, seu interesse como fertilizante e o processo de estabilização química 

com cal. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 A verificação da eficiência na higienização  do lodo. 

 A presença  de patógenos específicos (colifornes totais, colifornes fecais e 

salmonelas). 

 Presença de Metais (cadmio, cobre, zinco, níquel, cromo e chumbo). 

 

2.3  Justificativa 

 

O lodo é uma importante fonte de matéria orgânica, micro e macronutrientes, 

conferindo ao solo maior capacidade de retenção de água, maior resistência a erosão e, 

ao mesmo tempo resolve de forma ambientalmente adequada e economicamente viável 

o problema da disposição final deste resíduo. 

A disposição final do lodo de esgoto é um dos problemas ambientais urbanos 

mais relevantes da atualidade. Dentre as alternativas de aplicação final do lodo de 

esgoto, a reciclagem agrícola se destaca pela sua adequação sanitária e ambiental. 

Como todo resíduo de origem animal, o lodo contém microrganismos patogênicos que 

refletem de maneira direta o estado de saúde da população contribuinte no sistema de 

esgotamento. Portanto o uso seguro do lodo na agricultura supõe a utilização de uma 

tecnologia que elimine ou diminua sensivelmente a presença destes microrganismos, 

aliada ao controle de qualidade do lodo higienizado e a adequação do tipo de uso 

agrícola ás características microbiológicas do lodo (SANEPAR, 1997). 

Cabe lembrar que além dos microrganismos o lodo de estações de tratamento de 

esgotos contém metais provenientes da própria natureza dos resíduos e das canalizações. 

Entretanto, além desses níveis naturais, o lodo de esgoto contém metais oriundos dos 
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despejos industriais lançados na rede de coleta de esgotos domésticos, sendo o maior 

contribuinte desses metais no lodo das estações de tratamento de esgotos. 

Dos principais elementos-traço encontrados no lodo, alguns são micronutrientes 

necessários as plantas como o cobre e o zinco. Outros além de não serem necessários 

podem se acumular no solo em níveis tóxicos às plantas e ao homem, portanto, o uso 

seguro do lodo na agricultura requer um monitoramento desses metais no lodo e no 

solo. 

A estabilização química do lodo de esgoto tem sido utilizada como uma 

alternativa a processos biológicos. É um processo que converte o lodo em um produto 

apropriado para recobrimento de aterros sanitários ou para aplicação em solo agrícola – 

durante a estabilização química, ocorre uma série de reações químicas entre 

componentes do lodo de esgoto e ou produtos aplicados. O produto resultante é 

química, biológica e fisicamente estável. Tem baixo potencial para exalar odores, 

contém baixos níveis de patógenos, e os metais presentes no lodo estão imobilizados 

(IDE ',ET., AL., 1993). 

Há muitos processos disponíveis para a desinfecção do lodo. Entretanto, não há 

um processo universalmente aceito, que seja ideal para a maioria das situações, como há 

para a desinfecção da água ou do esgoto. À escassez de literatura neste assunto indica 

que mais pesquisas e desenvolvimentos devem ser feitos para que a tecnologia de 

desinfecção de lodo seja igual aquela da água ou a do esgoto (IDE, ET,. AL., 1993). 
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CAPÍTULO 3: Revisão Bibliográfica 

 

 

As pesquisas e o desenvolvimento relacionado ao tratamento e disposição de 

lodo de esgoto tem aumentado nos últimos anos. Há também um aumento no 

conhecimento da taxa de produção, métodos de caracterização, técnicas de manejo e 

processamento, benefícios e riscos da utilização do lodo na agricultura e também do 

comportamento do lodo no meio ambiente. Os lodos diferem consideravelmente, tal que 

duas estações de tratamento de esgotos não produzem um lodo de mesmas 

características, de forma que não há uma solução geral para todas as situações . 

Com o crescente número de instalações para o tratamento de esgoto, tanto 

doméstico como industrial, e o necessário incremento no grau de tratamento, aumentará 

a quantidade de lodo a ser tratada. A tarefa do tratamento do lodo e a sua disposição 

assumirão então um lugar significante no controle da qualidade ambiental. O lodo é um 

sinal visível do tratamento de esgoto. Contém todas as substâncias que tenham sido 

alteradas por processos físico-químicos ou biológicos. É uma mistura complexa de 

sólidos de origem biológica e mineral que são removidos do esgoto Sua qualidade se 

modifica com o uso indiscriminado de diversos produtos químicos da sociedade 

moderna, que certamente será  lançado nas redes coletoras de esgoto e por conseqüência 

boa parte estará presente no lodo. A pesar deste fato, o lodo originado pelos processos 

de tratamentos de esgotos pode ter como um dos possíveis destinos finais a sua 

utilização na agricultura como insumo, principalmente pela presença de nutrientes e 

humos. Entretanto este recurso deve ser explorado com segurança, pois no lodo podem 

estar presente substâncias contaminantes do solo. 

No caso do lodo de esgoto, os componentes perigosos são os metais pesados, as 

bactérias, vírus, protozoários e helmintos. A descarga desses componentes, bem como a 

dos nutrientes nitrogênio e fósforo na superfície e no lençol freático, deve ser 

minimizada para que se evite a degradação da qualidade da água (SANTOS, 1996). 

A quantidade e a qualidade do lodo produzido varia de lugar para lugar depende 

do processo de tratamentos de esgoto, do processo de tratamento dos lodos, da sua 

secagem (um lodo seco ainda contem 50% de umidade) e ainda da população 

contribuinte e/ou dos efluentes industriais que por ventura são lançados na rede coletora 

formando uma significante parcela dos esgoto municipal. 
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A necessidade do destino adequado de lodos oriundos de estações de tratamento 

de esgotos despertou o interesse pelo baixo custo, pelo aproveitamento dos nutrientes e 

por benefícios nas propriedades físicas do solo que a matéria orgânica tratada pode 

ocasionar. O baixo custo pela presença de nutrientes substituindo em boa parte a 

necessidade de fertilizantes artificiais químicos, que vem de encontro nas propriedades 

que a matéria orgânica presente confere, na melhora das condições de retenção de água 

porosidade total do solo e na diminuição da densidade deste próprio solo (FIEST ET. 

AL, 1998). 

A confirmar este dados estudos realizados na Itália (FIET, ET,. AL., 1998) e na 

Sanepar (PROSAB, 1999) levam em consideração que o conceito de reciclagem 

agrícola dos nutrientes do lodo de esgotos é viável e desejável.  

O lodo de esgotos é um fertilizante de baixo teor e de composição extremamente 

variável. Comparativamente aos fertilizantes químicos tradicionais as diferenças 

desfavoráveis aos lodos, inerentes aos custos de transporte, manuseio, aplicação e 

monitoramento, decrescem ao longo dos anos, em virtude do incremento dos custos da 

energia necessária à produção dos fertilizantes comerciais. 

Os maiores problemas relativos a aplicação do lodo é devido à sua aceitação 

pelo público, aos patógenos, aos riscos de contaminação do aquífero freático pela 

sobrecarga de nutrientes, à diminuição do seu aproveitamento pelas concentrações 

excessivas de metais pesados e os riscos de contaminação da cadeia alimentar por 

elementos tóxicos Ainda que os problemas advindo da sobrecarga de nitrogênio podem 

ser controlados pelo uso de taxas de aplicação anuais equivalentes as demandas de 

nitrogênio pelas culturas receptoras, a fitoxicidade, devida aos metais pesados, é 

conhecida como difícil de ser predita, razão pela qual tem influência decisiva na vida 

útil do sítio onde o lodo está sendo aplicado (SANTOS, 1996). 

A presença de metais pesados no solo, em concentrações baixas, pode ser 

benéfica para microrganismos e plantas, porém em concentrações mais elevadas, esses 

metais podem tornar-se precariamente perniciosos para os organismos vivos, pela sua 

introdução na cadeia alimentar  

Os metais pesados representam um grupo de poluentes que requer um tratamento 

especial, pois não são degradados biologicamente ou quimicamente de forma natural, 

principalmente em ambientes terrestres e em sedimentos aquáticos. Ao contrário, são 

acumulados e podem tornar-se ainda mais nocivos quando reagem com alguns 

componentes dos solos e sedimentos A matéria orgânica do solo exerce uma função 

 7



nutricional importante no crescimento das plantas, como fonte de micronutrientes. As 

substâncias húmicas, matéria orgânica em determinado estágio de degradação, possuem 

grupos funcionais em sua estrutura molecular que lhes inferem excepcional reatividade 

para complexar metais. A habilidade complexante de ácidos húmicos e fúlvicos deve-se 

ao alto teor de grupos funcionais contendo oxigênio, tais como carboxilas, hidroxilas 

fenólicas e carbonilas de vários tipos (JORDÃO ET. AL., 1993). 

Ácidos húmicos, em virtude de seu estado coloidal e sua estrutura local 

macromolecular, retém íons metálicos de vários modos, tais como por adsorção, atração 

eletrostática ou quelação. 

A formação de complexos organometálicos depende das propriedades físico-

químicas do solo, do grau de humificação da matéria orgânica e principalmente do valor 

do pH. A migração e a acumulação de metais nos sistemas naturais aquáticos e 

terrestres estão associadas com a presença e natureza das substâncias húmicas. 

Uma avaliação prévia de solos para monitoramente e delimitação de áreas 

disponíveis para a agricultura já é uma prática comum em países desenvolvidos. Em 

estudos ambientais, a análise tanto de solos como de sedimentos de leito de rios, lagos e 

estuários para determinar níveis tóxicos dos elementos, principalmente metais pesados, 

tem sido largamente utilizada. Um metal que apresenta pouca afinidade por um solo, ou 

seja, a capacidade deste solo de reter o metal sendo baixa, deve constituir um problema 

sério de poluição para as águas vizinhas; enquanto que uma alta afinidade do metal pelo 

solo deve resultar em acumulação do metal nos horizontes da superfície do solo, e 

então, afetar potencialmente a biota terrestre. 

As pesquisas mais recentes tem demonstrado, que a matriz lodo-compostos 

orgânicos-elementos químicos, exerce forte influência na bio-disponibilidade dos 

poluentes para as plantas, mesmo depois do lodo ter sido misturado com o solo. 

Algumas ligações dos poluentes no solo impedem que as raízes das plantas os 

absorvam, mesmo após quase 100 anos da aplicação do lodo (SANTOS, 1996). 

Com relação a presença de microrganismo no lodo aplicado no solo, as bactérias 

tem pouco tempo de sobrevivência pela competição e predação dos microrganismos do 

próprio solo, principalmente de protozoários de vida livre, considerados importantes 

predadores de coliformes comprovados por estudos de ANDRAUS ET. AL. (1997), 

onde bactérias entéricas aplicadas em solo estéril sob controle, sobreviveram mais 

tempo do que aquelas semeadas em solo não estéril. 
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De acordo com estudos do próprio autor acima citado, cistos de protozoários no 

solo e plantas são rapidamente mortos pelos fatores ambientais, portanto considera 

como mínima a ameaça a saúde pública e de animais contrariando as próprias 

recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS (1986) e da Fundação 

Nacional de Saúde – FNS/MS (1999). 

Em resumo, os autores divergem sobre a presença, ausência ou tempo de 

sobrevivência de diversos microrganismos presentes tendo em vista que um grande 

número de fatores ambientais influenciam os dados e que variam nas diferentes 

composições do  solo. 
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3.1 - Característica dos Esgotos 

 

 

 A palavra esgoto costuma ser usada para definir tanto a tubulação condutora das 

águas servidas de uma comunidade, como também o próprio líquido que flui por estas 

canalizações. Hoje este termo é usado quase que apenas para caracterizar os despejos 

provenientes das diversas modalidades do uso e da origem das águas, tais como as de 

uso doméstico, comercial, industrial, as de utilidades públicas, de áreas agrícolas, de 

superfície, de infiltração, pluviais, e outros efluentes sanitários. 

 Os esgotos costumam ser classificados em dois grupos principais: os esgotos 

sanitários e os industriais. Os primeiros são constituídos essencialmente de despejos 

domésticos, uma parcela de águas pluviais, águas de infiltração, e eventualmente uma 

parcela não significativa de despejos industriais, tendo características bem definidas. 

Os esgotos domésticos ou domiciliares provém principalmente de residências, 

edifícios comerciais, instituições ou quaisquer edificações que contenham instalações de 

banheiros, lavanderias, cozinhas, ou qualquer dispositivo de utilização da água para fins 

domésticos. Compõem-se essencialmente da água de banho, urina, fezes, papel, restos 

de comida, sabão, detergentes, águas de lavagem. 

 Os esgotos industriais, extremamente diversos, provêm de qualquer utilização da 

água para fins industriais, e adquirem característicos próprias em função do processo 

industrial empregado. Assim sendo, cada indústria deverá ser considerada 

separadamente, uma vez que seus efluentes diferem até mesmo em processos industriais 

similares (JORDÃO, 1995). 

 

3.1.1- Características físicas 

 

 As características físicas do esgoto podem ser interpretadas pela obtenção das 

grandezas correspondentes às seguintes determinações: matéria sólida, temperatura, 

odor, cor e turbidez. 

 Das características físicas, o teor de matéria sólida é o de maior importância, em 

termos de dimensionamento e controle de operações das unidades de tratamento. A 

remoção da matéria sólida é fonte de uma série de operações unitárias de tratamento, 

ainda que represente apenas cerca de 0,08% dos esgotos (água compõe os restantes 

99,92%) (JORDÃO, 1995). 
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3.1.1.1 - Matéria sólida total 

 

 A matéria sólida total do esgoto pode ser definida como a matéria que 

permanece como resíduo após evaporação a 103°C. Se este resíduo é calcinado a 600° 

C, as susbstâncias orgânicas se volatilizam e as minerais permanecem em forma de 

cinza: compõe-se assim a matéria sólida volátil (sólidos voláteis) e a matéria fixa 

(sólidos fixos). O conhecimento da fração de sólidos voláteis apresenta particular 

interesse nos exames dos lodos dos esgotos (para se saber sua estabilidade biológica), e 

nos processos de lodos ativados (para se saber a quantidade de matéria orgânica 

tomando parte no processo). 

 A matéria em suspensão, para efeito de controle da operação de sedimentação, 

costuma ser classificada em: sedimentável (aquela que sedimenta num período razoável 

de tempo, tomado arbitrariamente em 1 ou 2 horas) e, não sedimentáveis (finamente 

dividida e que não sedimenta no tempo arbitrário de 2 horas). Em termos práticos, a 

matéria não sedimentável só será removida por processos de oxidação biológica e de 

coagulação seguida de sedimentação. 

 Define-se ainda como matéria decantável (sólidos decantáveis) a fração que 

sedimenta num recipiente apropriado de 1 litro (cone “IMHOFF”) após o tempo 

arbitrário de 1 hora; a quantidade de matéria decantável é uma indicação da quantidade 

de lodo que poderá ser removida por sedimentação nos decantadores (JORDÃO, 1995). 

 

3.1.1.2- Temperatura 

 

 A temperatura dos esgotos é, em geral, pouco superior à das águas de 

abastecimento (pela contribuição de despejos domésticos que tiveram as águas 

aquecidas). Pode, no entanto, apresentar valores reais elevados, pela contribuição de 

despejos industriais. Normalmente, a temperatura nos esgotos está acima da temperatura 

do ar, a exceção dos meses mais quentes do verão, sendo típica a faixa de 20 a 25°C. 

 Em relação aos processos de tratamento sua influência se dá, praticamente: nas 

operações de natureza biológica (a velocidade de decomposição dos esgotos aumenta 

com a temperatura, sendo a faixa ideal para a atividade biológica 25 à 35°C, sendo 

ainda 15°C a temperatura abaixo da qual as bactérias formadoras do metano se tornam 

inativas na digestão anaeróbia; nos processos de transferência de oxigênio (a 
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solubilidade do oxigênio é menor nas temperatura mais elevadas); e nas operações em 

que ocorre o fenômeno da sedimentação (o aumento da temperatura faz diminuir a 

viscosidade melhorando as condições de sedimentação) (JORDÃO, 1995). 

 

3.1.1.3- Odor 

 

 Os odores característicos dos esgotos são causados pelos gases formados no 

processo de decomposição. Quando ocorre odores diferentes e específicos, o fato se 

deve a presença de despejos industriais. Nas estações de tratamento o mau cheiro 

eventual pode ser encontrado não apenas no esgoto em si, se ele chega em estado 

séptico, mas principalmente em depósitos de material gradeado, de areia, e nas 

operações de transferência e manuseio do lodo. Assim, uma atenção especial deverá ser 

dada as unidades que mais podem apresentar esses odores desagradáveis, como é o caso 

das grades na entrada da ETE, das caixas de areia, e dos adensadores de lodo 

(JORDÃO, 1995). 

 

3.1.1.4- Cor e Turbidez 

 

 A cor e a turbidez indicam de imediato, e aproximadamente, o estado de 

decomposição do esgoto, ou sua “condição”. 

 A tonalidade acinzentada da cor é típica do esgoto fresco. A cor preta é típica do 

esgoto velho e de uma decomposição parcial. Os esgotos podem, no entanto, apresentar 

qualquer outra cor, nos casos de contribuição importante de despejos industriais, como 

por exemplo, dos despejos de indústrias têxteis ou de tintas. 

 A turbidez não é usada como forma de controle do esgoto bruto, mas pode ser 

medida para caracterizar a eficiência do tratamento secundário, uma vez que pode ser 

relacionada a concentração de sólidos em suspensão (JORDÃO, 1995). 

 

3.1.2- Características químicas 

 

 A composição química das diversas substâncias presentes nos esgotos 

domésticos é extremamente variável, dependendo dos hábitos da população e diversos 

outros fatores. Esta variação vem sendo verificada devido a utilização de modernos 

produtos químicos de limpeza utilizados nas residências. O grau de complexidade da 
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composição química de tais substâncias vem aumentando significativamente, sendo 

exemplo notório a presença de detergentes em concentrações cada vez maiores, bem 

como alguns inseticidas e bactericidas, que já merecem estudos específicos de região 

para região (ROQUE, 1997). 

 A origem dos esgotos permite classificar as características químicas em dois 

grandes grupos: da matéria orgânica e da matéria inorgânica. 

 

3.1.2.1- Substâncias orgânicas 

 

 Os grupos de substâncias orgânicas nos esgotos são constituídos principalmente 

por compostos de proteínas (40 a 60%), carboidratos (25 a 50%), gordura e óleos (10%) 

e uréia, surfactantes, fenóis, pesticidas (JORDÃO, 1995). 

 

Proteínas 

 

 As proteínas são produtoras de nitrogênio e contém carbono, hidrogênio, 

oxigênio, algumas vezes fósforo, enxofre e ferro. As proteínas são o principal 

constituinte de organismo animal, mas ocorrem também em plantas. O gás sulfidrico 

presente nos esgotos é proveniente do enxofre fornecidos pelas proteínas.  

Carboidratos 

 

 Os carboidratos contêm carbono, hidrogênio e oxigênio. São as primeiras 

substâncias a serem destruídas pelas bactérias, com produção de ácidos orgânicos. Entre 

os principais exemplos de carboidratos pode-se citar os açucares, o amido, a celulose e a 

fibra da madeira . 

Gordura 

 

 A gordura é um termo que normalmente é usado para se referir a matéria graxa, 

aos óleos e às substâncias semelhantes encontradas no esgoto. A gordura está sempre 

presente no esgoto doméstico proveniente do uso de manteiga, óleos vegetais, em 

cozinha, pode estar presente também sob a forma de óleos minerais derivados do 

petróleo, e neste caso sua presença é altamente indesejável, pois geralmente são 

contribuições não permitidas que chegam às canalizações em grande volume ou grande 

concentração, aderem às paredes das canalizações e provocam seu entupimento. As 
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gorduras e muito particularmente os óleos minerais, não são desejáveis nas unidades de 

transporte e de tratamento dos esgotos: aderem as paredes, produzindo odores 

desagradáveis, além de diminuir as seções úteis; formam “escuma”, uma camada de 

material flutuante, nos decantadores, que poderar vir a entupir os filtros; interferem e 

inibem a vida biológica; trazem problemas de manutenção. Em vista disso, costuma-se 

limitar o teor de gordura nos efluentes.  

 

Detergente 

 

 Os surfactantes são constituídos por moléculas orgânicas com a propriedade de 

formar espuma no corpo receptor ou na estação de tratamento em que o esgoto é 

lançado. Tendem a se agregar à interface ar-água, e nas unidades de aeração aderem à 

superfície das bolhas de ar, formando uma espuma muito estável e difícil de ser 

quebrada. O tipo mais comum é o chamado ABS (Alquil – Benzeno – Sulfonado), típico 

dos detergentes sintéticos e que apresenta resistência a ação biológica; este tipo vem 

sendo substituído pelos do tipo “LAS” (Arquil – Sulfonado – Linear) que é 

biodegradável. 

 

3.1.2.2 - Substâncias Inorgânicas 

 

 A matéria inorgânica contida nos esgotos é formada, principalmente, pela 

presença de areia e de substâncias minerais dissolvidas. A areia é proveniente de águas 

de lavagem das ruas e de águas de subsolo, que chegam as galerias de modo indevido 

ou que se infiltram através das juntas das canalizações. 

 Raramente os esgotos são tratados para remoção de constituintes inorgânicos, 

salvo e a exceção de alguns despejos industriais  

 No quadro 1, como ilustração, é mostrado, valores típicos de parâmetros de 

carga orgânica (mg/l) no esgoto sanitário. 

 

 

 

 

 

 

 14



Quadro 1: Valores típicos de parâmetros de carga orgânica (mg/l) no esgoto 

sanitário 

Condições do Esgoto Parâmetros 
Forte Médio Fraco 

DBO5 (20°C) 
O. C. 
O. D. 
Nitrogênio Total 
Nitrogênio Orgânico 
Amônia Livre 
Nitrito, NO2 
Nitratos, NO3 
Fósforo Total 
Orgânico 
Inorgânico 

300 
150 
0 
85 
35 
50 

0,10 
0,40 
20 
7 
13 

200 
75 
0 
40 
20 
20 

0,05 
0,20 
10 
4 
6 

100 
30 
0 
20 
10 
10 
0 

0,10 
5 
2 
3 

Fonte: JORDÃO, 1995 

 

3.1.3 - Características Biológicas 

 

 Os principais grupos de microorganismos que devem ser analisados como 

importantes para os processos de tratamento, são os utilizados nos processos biológicos, 

os indicadores de poluição e especialmente os patógenos, que são aqueles capazes de 

transmitir doenças por veiculação hídrica . Os principais organismos encontrados nos 

esgotos são: as bactérias, os fungos, os protozoários, os vírus, as algas e os grupos de 

plantas e animais. 

 As bactérias constituirão talvez o elemento mais importante deste grupo de 

microorganismos, responsáveis que são pela decomposição e estabilização da matéria 

orgânica, tanto na natureza como nas unidades de tratamento biológico. 

 As algas não interferem diretamente nas unidades convencionais de tratamento, 

salvo nas lagoas de estabilização onde desempenham um papel importante na oxidação 

aeróbia e redução fotossintética das lagoas (JORDÃO, 1995). 
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3.2 - Operações Unitárias e Grau de Tratamento dos Esgotos Sanitários 

 

 Um sistema qualquer de esgotos sanitários encaminha seus efluentes, direta ou 

indiretamente, para corpos d’água receptores, formados pelos conjuntos das águas de 

superfície ou de subsolo. A capacidade receptora destas águas, em harmonia com sua 

utilização, estabelece o grau de condicionamento a que deverá ser submetida o efluente 

sanitário, de modo que o corpo d’água receptor não sofra alterações nos parâmetros de 

qualidade fixados para a região afetada pelo lançamento . 

 De modo geral, o lançamento do esgoto bruto nos rios provoca degradação 

ambiental, pela disseminação de doenças e comprometimento da qualidade da água que 

pode se tornar imprópria para certos usos. 

 Esta limitação se reflete também em perdas econômicas, uma vez que, a 

degradação da água limita seus usos reduzindo consequentemente, as oportunidades de 

desenvolvimento. 

 A composição físico-química das águas residuárias domésticas é mostrada de 

maneira simplificada pela figura 1. 

 
Figura 1: Esquema da composição geral do esgoto doméstico (SANEPAR, 1997). 
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 Os sistemas de tratamento de esgotos domésticos foram originalmente 

concebidos para remover matéria orgânica e sólidos. Posteriormente surgiu a 

preocupação em reduzir outros constituintes, como nutrientes e organismos patogênicos 

(GASI, 1993). 

 Atualmente considera-se que as estações de tratamento devem atuar como 

verdadeiras barreiras à disseminação de diversas enfermidades, principalmente em 

países em que os padrões de saúde pública são precários e os índices de morbidade e 

mortalidade elevados. 

 No quadro 2, como ilustração, é mostrado valores típicos de remoção de 

microorganismos patogênicos através do tratamento de águas residuárias. 

 

Quadro 2. Remoção de microorganismos patogênicos através do tratamento de águas 

residuárias. 

Remoção (Unidades Logarítimicas)  

Processo de Tratamento Bactérias Helmintos Vírus Cistos de 

Protozoários 

Sedimentação Primária 

Lodos Ativados (1) 

Filtros Biológicos (1) 

Valos de Oxidação (1) 

Desinfecção (2) 

Lagoas de Estabilização (3) 

0 – 1 

0 – 2 

0 – 2 

1 – 2 

2 – 6 

1 – 6 

0 – 2 

0 – 2 

0 – 2 

0 – 2 

0 – 1 

1 – 3 

0 – 1 

0 – 1 

0 – 1 

1 – 2 

0 – 4 

1 – 4 

0 – 1 

0 – 1 

0 – 1 

0 – 1 

0 – 3 

1 – 4 

Fonte: OMS, 1989 

 

1. Incluindo sedimentação secundária. 

2. Cloração, ozonização. 

3. A eficiência depende do número de lagoas em série. 

 

 Quando se planeja o tratamento de esgotos, é importante antecipar as 

características do efluente por diversos motivos; prever se o mesmo atenderá aos limites 

legais, dimensionar unidades de pós-tratamento, prever impactos ambientais, entre 

outros. Isto é, particularmente interessante no caso de coliformes fecais, uma vez que 

estes são comumente utilizados como padrão de qualidade para lançamento em corpos 

receptores e como variável para o dimensionamento de unidades de desinfecção. 
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3.2.1- Operações e Processos Unitários 

 

 Os contaminantes dos esgotos sanitários são eliminados por meios físicos, 

químicos e biológicos. Os meios de tratamento em que se aplicam predominantemente 

forças físicas se chamam operações unitárias. Operações unitárias são pois a mistura, 

floculação, sedimentação, flotação, elutriação, filtração a vácuo, transferência térmica e 

secagem. Os meios de tratamento nos que a eliminação dos contaminantes se consegue 

mediante a adição de produtos químicos ou por atividades biológicas se conhecem por 

processos unitários. Exemplos destes processos são a precipitação, combustão e 

oxidação biológica (METCALF – EDDY, 1981). 

 As mais importantes destas operações e processos unitários, empregadas nos 

sistemas de tratamento são: 

 

3.2.1.1- Troca de Gás 

 

 Operação pela qual gases são precipitados no esgoto ou tomados em solução 

pelo esgoto a ser tratado, pela sua exposição ao ar sob condições elevada, reduzida ou 

normal de pressão. 

 

3.2.1.2- Gradeamento 

 

 Operação pela qual o material flutuante e a matéria em suspensão que for maior 

em tamanho que as aberturas das grades, são retidos e removidos. 

 

3.2.1.3- Sedimentação 

 

 Operação pela qual a capacidade de carreamento e de erosão da água é 

diminuída, até que as partículas em suspensão decantem pela ação da gravidade e não 

possam mais ser relevantadas pela ação de correntes. 
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3.2.1.4- Flotação 

 

 Operação pela qual a capacidade de carreamento da água é diminuída e sua 

capacidade de empuxo é então aumentada às vezes até pela adição de agentes flotantes; 

as substâncias naturalmente mais leves que a água, ou que pela ação destes agentes 

flotantes são tornadas mais leves, sobem a superfície e são, então, raspadas. Os agentes 

flotantes costumam ser pequenas bolhas de ar ou compostos químicos. 

 

3.2.1.5- Coagulação Química 

 

 Processo pelo qual substâncias químicas formadoras de flocos (coagulantes) são 

adicionadas ao esgoto com finalidade de se juntar ou combinar com a matéria em 

suspensão sedimentável e, particularmente, com a não sedimentável e com a matéria 

coloidal; com isto se formam rapidamente, agregados às partículas em suspensão, os 

flocos. Embora solúveis, os coagulantes se precipitam depois de reagir com outras 

substâncias do meio. 

 

3.2.1.6- Precipitação Química 

 

 Processo pelo qual substâncias dissolvidas são retiradas de solução; as 

substâncias químicas adicionadas são solúveis e reagem com as substâncias químicas 

dos esgotos, precipitando-as. 

 

3.2.1.7- Filtração 

 

 Operação pela qual os fenômenos de coar, sedimentação e de contato interfacial 

combinam-se para transferir a matéria em suspensão para grãos de areia, carvão, ou 

outro material granular, de onde deverá ser removida. 

 

3.2.1.8- Desinfecção 

 

 Processo pelo qual os organismos vivos infecciosos em potencial são 

exterminados. 
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3.2.1.9- Oxidação Biológica 

 

 Processo pelo qual os microrganismos decompõe a matéria orgânica contida no 

esgoto ou no lodo e transformam substâncias complexas em produtos finais simples. 

 

3.2.2- Conceitos e Métodos de Tratamento 

 

 Os métodos de tratamento nos quais predomina a aplicação de princípios físicos 

se conhece com o nome de operações unitárias. Os métodos de tratamento nos quais a 

eliminação de contaminantes se efetua por atividade química ou biológica se conhecem 

como processos unitários. Na atualidade, a maioria destes métodos estão sendo 

investigados intensamente desde o ponto de vista de execução e aplicação. Como 

resultado dele, foi desenvolvido e posto em prática muitas modificações, onde é 

necessário pesquisar mais No passado, os processos e operações unitárias se 

agrupavam para proporcionar o que se conhecia como tratamento primário e secundário. 

No tratamento primário se empregam operações de tipo físico, tais como a remoção, no 

gradeamento, da parcela de matéria em suspensão ou em flutuação que se encontram 

nos esgotos sanitários. O tratamento secundário se utilizam processos biológicos para 

eliminar a matéria orgânica. Recentemente, o termo “Tratamento Terciário” ou 

“Tratamento Avançado” se tem aplicado as operações e processos utilizados para 

eliminar contaminantes que não foi afetado pelo tratamento primário e secundário. 

Deve, entretanto, fazer-se notar que a denominação de “primário” e “secundário” são 

arbitrários e que não se deve dar-lhes demasiado valor (METCALF-EDDY, 1981). 

 

3.2.3- Tratamento Avançado de Esgotos Sanitários 

 

 Dada as características dos esgotos sanitários a tratar, muitos dos contaminantes 

que agora se encontram nos esgotos, não são afetados pelos processos e operações de 

um tratamento convencional mas dada a necessidade de eliminar estes contaminantes, 

tais como nitrogênio e fósforo que podem promover o crescimento de algas e plantas 

aquáticas, há necessidade da aplicação de um tratamento adicional. A estes 

contaminantes se aplica-lhes, para sua eliminação, meios e métodos avançadas. Na 

maioria dos casos, os meios de tratamento foi adotado de outros campos, como por 
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exemplo, da engenharia química e tratamento da água de abastecimento. A medida que 

se tem melhor conhecimento dos efeitos dos distintos contaminantes lançados no meio 

ambiente, se dará maior atenção na eliminação específica dos contaminantes 

(METCALF-EDDY, 1981). 

 Na estação convencional, cujo fluxograma constitui a ilustração 1, incluem-se as 

operações e processos unitários. 
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 Conceitualmente, a estação de tratamento primário abrange a remoção de sólidos 

grosseiros (no gradeamento), da areia (na caixa de areia) e dos sólidos sedimentáveis 

(no decantador primário), bem como a digestão e a remoção da umidade desse lodo no 

digestor e no leito de secagem, respectivamente. 

 A remoção de sólidos pode ser classificada em grosseira e fina. O gradeamento 

grosseiro é realizado através de uma unidade constituída de uma série de barras 

paralelas, igualmente espaçadas, e que servem para reter os sólidos de diâmetros 

consideráveis. O gradeamento fino pode ser feito através de peneiras, chapas perfuradas 

ou por meio de grades com um espaçamento menor entre as barras.     critério de 

dimensionamento da abertura das barras de uma grade é variável de acordo com as 

características da unidade ou equipamento que a segue e também com o tamanho 

mínimo do sólido que pode ser removido dos efluentes. Usualmente, o espaçamento 

entre as barras da grade varia de 2 a 10 cm. A limpeza dos sólidos retidos na grade pode 

ser feita manualmente ou mecanicamente, através da instalação de equipamentos de 

remoção de sólidos A remoção da areia poderá ser realizada em caixas de areia de 

funcionamento automático hidráulico ou mecanizada. Os decantadores primários 

podem, também, ser ou não ser de limpeza mecanizada. 

 A digestão, usualmente praticada nas estações convencionais de tratamento e 

aqui abordada, é a anaeróbia, obtida em digestores únicos em série (neste último caso 

formada por digestores primários e secundários), que se caracterizam pelo seu formato, 

tipo de cobertura, homogeinização do lodo, temperatura, etc. 

 A remoção da umidade do lodo é aqui abordado como processo natural de perda 

de água em leitos de secagem, ocorrendo os fenômenos de evaporação e infiltração, 

com a desidratação do lodo digerido. 

 O tratamento secundário, na forma convencional, é realizado por meio de 

processos de oxidação biológica, cujas duas alternativas mais clássicas são a filtração 

biológica e o processo dos lodos ativados. 

 O processo dos lodos ativados costuma ser aplicado, nas estações convencionais, 

de tratamento, na sua forma clássica, com introdução de ar por agitadores mecânicos 

superficiais ou por difusores. 

 O processo dos lodos ativados admite variações, algumas das quais chegam a 

constituir casos particulares com aplicações próprias, como a aeração prolongada (por 

vezes chamada oxidação total) praticada nas estações compactas de tratamento e nos 

valos de oxidação de fluxo horizontal, clássicos e de fluxo orbital. 
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 Como parte fundamental de uma estação de tratamento de grau secundário, o 

tratamento biológico da fase líquida engloba unidades de importância, como o filtro 

biológico e decantador secundário, ou o tanque de aeração (de lodos ativados), o 

decantador secundário e a elevatória de recirculação. Estas unidades de tratamento 

devem ser estudadas, projetadas, operadoras e avaliadas como um sistema global e não 

isoladas, como se poderá eventualmente supor, uma vez que constituem parte 

fundamental do tratamento com todas as características de um processo biológico. 

(CETESB, 1991). 

 

3.2.4- Operações Físicas Unitárias 

 

 São as operações em que há predominância dos fenômenos físicos de um 

sistema ou dispositivo de tratamento. Estes fenômenos caracterizam-se principalmente 

nas operações de remoção das substâncias fisicamente separáveis dos líquidos ou que 

não se encontram dissolvidas. Basicamente têm por finalidade separar as substâncias em 

suspensão no esgoto. Neste caso se incluem: remoção dos sólidos grosseiros, remoção 

dos sólidos sedimentáveis, remoção dos sólidos flutuantes, remoção da umidade do 

lodo, filtração dos esgotos, diluição dos esgotos e homogeinização dos esgotos ou do 

lodo. 

 

3.2.5- Processos Químicos Unitários 

 

 São os processos em que há utilização de produtos químicos e são raramente 

adotados isoladamente. A necessidade de se utilizar produtos químicos tem sido a 

principal causa da menor aplicação do processo. Via de regra, é utilizado quando o 

emprego de processos físicos e biológicos não atendem ou não atuam eficientemente 

nas características que se deseja reduzir ou remover. A remoção de sólidos por simples 

sedimentação, por exemplo, poderá alcançar níveis elevados se for auxiliado por uma 

precipitação química; a remoção da umidade do lodo por centrifugação ou por filtração 

terá resultados nitidamente superiores com o auxílio de polieletrólitos. Os processos 

químicos comumente adotados em tratamento de esgotos são: floculação, precipitação 

química, elutriação, oxidação química, cloração e e neutralização ou correção do pH 

(JORDÃO, 1995). 
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3.2.6- Processos Biológicos Unitários 

 

 São considerados como processos biológicos unitários de tratamento de esgotos, 

os que dependem da ação de microrganismos presentes nos esgotos; os fenômenos 

inerentes à alimentação são predominantes na transformação dos componentes 

complexos em compostos simples, tais como: sais minerais, gás carbônico e outros. 

 Os processos biológicos unitários de tratamento procuram reproduzir, em 

dispositivos racionalmente projetados, os fenômenos biológicos observados na natureza, 

condicionando-os em área e tempo economicamente justificáveis. 

 Os principais processos biológicos de tratamento são: oxidação biológica 

(aeróbia, como lodos ativados, filtros biológicos, valos de oxidação e lagoas de 

estabilização; e anaeróbia, como reatores anaeróbios de fluxo ascendente); e digestão do 

lodo (aeróbia e anaeróbia, fossas sépticas). 

 

3.2.7- Outros Processos 

 

 Além dos processos de tratamento citados, vários outros têm resultado de 

pesquisas ou são de implantação mais recentes, constituindo, muitas vezes, o que se tem 

chamado de “tratamento avançado”. A técnica do tratamento de esgotos tem evoluído 

de forma extraordinária e estes outros processos “especiais” constituirão, sem dúvida, 

formas normais de tratamento, à medida que o desenvolvimento tecnológico tornar mais 

econômico e simples sua aplicação. 

 Entre alguns destes, pode-se citar: filtração rápida, adsorção, eletrodiálise, troca 

de íons e osmose inversa. 
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3.3 - Origem dos Lodos de Esgoto 

 

 O lodo constitui o principal subproduto do tratamento das águas residuárias. A 

disposição sanitária ou a utilização deste subproduto, é um dos mais importantes 

problemas associados ao projeto e ao gerenciamento das estações de tratamento de 

esgotos. A qualidade de lodos produzidos nas estações de tratamento de esgotos, tende a 

aumentar, na medida em que mais e mais estações de tratamento a nível secundário se 

tornam necessárias para preservção dos já comprometido cursos d’água receptores. 

 Com efeito, a quantidade de sólidos retidos no processo, mede indiretamente a 

extenção e a eficiência da depuração, cujo aumento é cada vez mais requerido para a 

preservação dos cursos d’água que receberão o efluente tratado.    

 O lodo é proveniente do tratamento primário(onde os sólidos se separam do 

líquido por gravidade),e do tratamento secundário(onde os sólidos são separados após a 

ação biológica do tratamento) e do tratamento terciário ou avançado.   

 Destes processos, resulta uma lama líquida com um teor de sólidos da ordem de 

2 a 5%, de conteúdo predominantemente orgânico. 
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3.4 – Operações e Processos unitários de Tratamento do lodo 

 

 No Brasil, a disposição de lodos das estações de tratamento de esgotos ou de 

efluentes industriais, ainda não foi objeto de regulamentações específicas, seja a nível 

federal ou a nível estadual, contando apenas com normas de resíduos sólidos de caráter 

genérico que, no entanto, têm servido de apoio à atuação dos órgãos ambientais. 

 O tratamento dos subprodutos sólidos gerados nas diversas unidades é uma etapa 

essencial do tratamento dos esgotos. Ainda que o lodo possa na maior parte das etapas 

do seu manuseio ser constituído de mais de 95% de água, apenas por convenção é 

designado por fase sólida, visando distinguí-lo do fluxo do líquido sendo tratado. 

 De maneira geral, são os seguintes os subprodutos sólidos gerados no tratamento 

dos esgotos: material gradeado, areia, escuma, lodo primário, lodo secundário. 

 Destes subprodutos, o principal em termos de volume e importância é 

representado pelo lodo. Determinados sistemas de tratamento têm a retirada do lodo 

apenas eventual. Nestes casos, o lodo já sai usualmente estabilizado, requerendo apenas 

a sua disposição final. Em outros casos o lodo é retirado freqüentemente, ou mesmo 

continuamente, podendo sair estabilizado ou não. 

 Os fluxogramas dos sistemas de tratamento do lodo possibilitam diversas 

combinações de operações e processos unitários, compondo distintas seqüências. As 

principais etapas do tratamento do lodo, com os respectivos objetivos, são: 

adensamento, estabilização, condicionamento, desidratação, disposição final. 

 No quadro 3, como ilustração, é mostrado os processos unitários nas operações 

de disposição final do lodo e possibilidades de sua aplicação. 
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QUADRO 3: Processos unitários nas operações de disposição final do lodo e possibili- 

                       dades de sua aplicação. 

Processos unitários Possibilidade de aplicação 

Adensamento Gravidade. Flotação. Centrifuga. 

Estabilização Digestão anaeróbia. Aeração prolongada. 

Compostagem. Incineração. 

Condicionamento Polieletrólitos. Reagentes químicos. 

Tratamento térmico. 

Desidratação Lagoa de lodo. Equipamentos 

mecanizados. Leitos de secagem. 

Transporte Caminhão. Canalização. 

Disposição final Agricultura. Aterro sanitário. 

Fonte: IMHOFF, 1986. 

 

3.4.1. Adensamento do Lodo 

 

 O adensamento do lodo proveniente das unidades de tratamento de fase líquida 

consiste no aumento da concentração de sólidos nele contidos, através da remoção 

parcial da quantidade de água que caracteriza o seu grau de umidade. A finalidade 

principal do adensamento do lodo é a redução do volume a processar, e 

consequentemente os custos de implantação e operação das unidades de digestão e 

secagem. As unidades de adensamento do lodo são conhecidas como adensamento, 

espessadores ou tanques de sedimentação em massa. A ABNT recomenda o emprego da 

expressão "adensadores". 

 

  3.4.1.1. Tipos de adensadores 

 

 Basicamente, qualquer processo de remoção da água contida no lodo constitui 

um processo de concentração dos sólidos. No entanto, para o adensamento sem auxílio 

direto de esforços mecânicos (como centrífugas e prensas), podem ser usados os 

seguintes tipos: adensador por gravidade; e adensador por flotação. 
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 O emprego de adensamento do lodo através de modelos mais modernos e 

específicos de centrífugas e filtros de esteira (prensas desaguadoras) já vem sendo 

realizado, com resultados amplamente favoráveis, principalmente para o excesso de 

lodo ativado, cujo adensamento por gravidade é particularmente difícil (JORDÃO, 

1995). 

 

  Adensamento por gravidade 

 

 A teoria do adensamento do lodo por gravidade tem como base a presença de 

partículas, granulares e flocosas, as quais ao serem submetidas a processo de 

sedimentação e adensamento têm procedimentos diferentes. Em um adensador por 

gravidade de fluxo contínuo as partículas flocosas, predominantemente constituídas de 

elevado teor de sólidos em suspensão, sedimentam como uma massa única (manta de 

lodo), submetida simultaneamente ao processo de sedimentação e adensamento. Este 

fenômeno é conhecido como sedimentação em massa (JORDÃO, 1995). 

 

   Adensamento por flotação 

 

 É um processo de separação líquido-sólido através de ar difuso, promovido pela 

injeção de bolhas de gás, usualmente ar, na massa líquida, que se deseja separar e 

adensar os sólidos em suspensão, óleos ou graxas e fibras de baixas densidades, para 

subsequente remoção por dispositivos apropriados. As bolhas de gás aderem as 

partículas sólidas diminuindo a densidade suficiente necessária para promover o arraste 

ou flutuação, até a superfície da massa líquida. 

 O processo de adensamento por ar difuso e conseqüente remoção, além da 

finalidade de concentração de sólidos em suspensão, materiais graxos e resíduos 

flutuantes é amplamente aplicável ao processo de clarificação, no tratamento da fase 

líquida dos esgotos sanitários. 
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   Adensamento por centrifugação 

 

 As centrífugas separam os sólidos da água por diferença de força centrífuga. 

Para que se obtenha uma água razoavelmente limpa, é necessário conservar no lodo uma 

porcentagem relativamente elevada de água, obrigando a uma secagem posterior por 

outro processo O lodo molhado é introduzido axialmente e sob a influência da força 

centrífuga, os sólidos em suspensão se depositam na parede interna do tambor. Daí são 

empurrados pela rosca, que gira a uma velocidade um pouco maior, para a extremidade 

de menor diâmetro, onde saem da camada líquida, sendo então descarregados. O líquido 

intersticial sai do tambor pelo lado do diâmetro maior através de um vertedor em forma 

de disco (IMHOFF, 1986). 

 

3.4.2. Estabilização do Lodo 

 

 A estabilização do lodo é empregada principalmente para reduzir 

substancialmente os números de organismos patogênicos, e desse modo minimizar os 

riscos a saúde, para o controle de odores ofensivos e para diminuir a possibilidade de 

decomposição posterior. 

 A estabilidade do lodo é geralmente associada a putrescibilidade, ou a tendência 

da matéria orgânica a biodegradar, portanto, conduzindo a produção de odor. É um 

passo importante do tratamento de esgotos e influência muitas características do lodo. 

 

  3.4.2.1. Compostagem 

 

 A compostagem é um processo de tratamento biológico onde uma mistura inicial 

de resíduos sofre a ação de vários grupos de micro-organismos. 

 Durante o processo de biodegradação da matéria orgânica a temperatura se eleva 

naturalmente chegando a 60-65º C nos primeiros dias do processo. 
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 Esta elevação da temperatura é responsável pela eliminação ou redução dos 

microorganismos patogênicos presentes no lodo. 

 No processo de compostagem o lodo deve ser misturado a um resíduo 

estruturalmente rico em carbono (palha, resíduos de podas de árvores triturados, bagaço 

de cana, serragem de madeira, etc.). 

 Quando realizada ao ar livre a mistura deve ser bem homogeinizada e dispostas 

em leiras. 

 O resíduo estruturalmente sendo rico em carbono e pobre em nitrogênio 

equilibra a relação C/N da mistura, que deve se situar entre 20 e 30 para que o processo 

de compostagem se desenvolva em boas condições. Sendo um processo biológico, seu 

sucesso depende do controle de alguns parâmetros físico-químicos básicos: aeração, 

relação carbono/nitrogênio, umidade, pH, granulometria e estrutura (SANEPAR, 1997). 

 

- Aeração 

 

 É fundamental, pois a compostagem deve ser predominante feita por micro-

organismos aeróbios. Na falta de ar predominam os microrganismos anaeróbios e a 

temperatura não atingirá os valores necessários a eliminação dos patógenos. O produto 

final também terá características agronômicas inferiores. 

 A aeração pode ser feita por revolvimento da leira ou por injeção de ar sob 

pressão na mistura. 

 

-  Relação carbono/nitrogênio 

 

 Indica o equilíbrio nutricional do meio e deve estar compreendida entre 20 e 30. 

O excesso do nitrogênio do lodo é compensado pelo resíduo estruturalmente que 

fornece carbono, mas é pobre em nitrogênio. 
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 -  Umidade 

 

 É necessária a atividade microbiana. Deve estar compreendida entre 55 e 65%. 

Caso seja inferior a este valor a atividade biológica diminui. Se for superior, a água em 

excesso pode tapar os interstícios da mistura e provocar anaerobiose. 

 

-  pH 

 

 Deve estar próximo da neutralidade. Normalmente as misturas contendo lodo 

apresentam pH satisfatório. 

 

 -  Granulometria e estrutura 

 

 A mistura do lodo a um agente estruturante visa também criar condições para a 

circulação de ar na mistura, pois o lodo é formado por partículas finas que resultam em 

uma pasta. O agente estruturante deve apresentar granulometria entre 0,5 e 4,0 cm para 

formar uma boa estrutura e permitir a circulação do ar. 

 A eficiência da compostagem na eliminação de patógenos está diretamente 

relacionada com a duração da fase termófila e com a tecnologia de compostagem 

empregada. Portanto não basta dizer que o produto passou por um processo de 

compostagem qualquer e por isso está higienizado. 

 Para se obter bons níveis de eliminação de patógenos é necessário que a mistura 

apresente temperaturas na faixa de 60º C durante 10-20 dias. O revolvimento da mistura 

também contribui na eliminação, pois incorpora para o centro da mistura as camadas 

externas onde a temperatura é baixa e até favorável à vida de certos patógenos. 

 

 3.4.3. Condicionamento 

 

 O condicionamento envolve o tratamento biológico, químico, e/ou físico do lodo 

para aumentar a remoção da água. Em suma, alguns processos de condicionamento 

também desinfetam os lodos, afetam os odores, alteram fisicamente, e melhoram a 

recuperação de sólidos. 
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 O termo condicionamento é comumente utilizado para relacionar um processo 

pelo qual o lodo de esgoto é condicionado ou preparado para o desaguamento. 

 

 3.4.4. Desidratação 

  

 Para tal fim empregam-se centrífugas, prensas e filtros à vácuo, leito de 

secagem, lagoa de lodo. 

 

 -  Centrífuga 

 

  As centrífugas separam os sólidos da água por diferença de força 

centrífuga. Para que se obtenha uma água razoavelmente limpa, é necessário conservar 

o lodo uma porcentagem relativamente elevada de água, obrigando a uma secagem 

posterior por outro processo. 

 A eficiência das centrífugas pode ser melhorada pela adição de coadjuvantes 

orgânicos de filtração. As centrífugas sofrem acentuado desgaste quando a estação não 

dispõe de bons desarenadores. 

 

 -  Filtros – Prensa 

 

 Os filtros-prensa são filtros de pressão, constituídos de placas de ferro entre as 

quais se prendem os panos filtrantes. Comumente juntam-se 3,7 kg de Fe Cl3 em 

solução a 40% e de 6 a 10 kg de cal por metro cúbico de lodo. Se o lodo contiver 

elevados teores de matérias graxas, deverão ser juntadas maiores quantidades de cal . 

 O lodo é submetido durante uma a duas horas à pressão de 6 a 8 atm, sendo 

depois removido manualmente em estado sólido. Durante a operação, o teor de água cai 

de 95 para 65%, com o que seu volume fica reduzido a um sétimo (IMHOFF, 1986). 

 As telas filtrantes devem ser limpadas continuamente por meio de esguichos. 
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 -  Prensa 

 

 A prensa contínua de esteiras possui duas correias sem-fim em movimento 

contínuo, das quais pelo menos uma é constituídas por uma tela filtrante. As duas 

esteiras são progressivamente apertadas uma contra a outra por meio de roletes. O 

espaçamento entre elas e a velocidade de translação são reguláveis. O lodo é floculado 

com cerca de 150 g de polieletrólitos por metro cúbico e espremido com pressão 

crescente entre as duas esteiras, saindo com cerca de 23% de sólidos. A tela filtrante é 

levada por esguichos durante a volta. 

 

 -  Filtro à vácuo 

 

 Nos filtros a vácuo, o pano filtrante ou espirais de aço se encontram na periferia 

de um tambor rotativo de movimento lento mergulhado no lodo líquido. O tambor é 

dividido internamente em compartimentos estanques submetidos ao vácuo um após o 

outro. O lodo é aspirado de fora para dentro e fica retido no pano, quando forma um 

bolo contínuo com 4 a 10 mm de espessura. Durante a rotação, a água é removida para 

dentro do tambor. O bolo seco é retirado do pano por meio de uma faca ou é dele 

destacado por meios de fios que giram junto com a massa, caindo sobre uma correia 

transportadora. O teor de água do bolo é de 82% para lodo ativado e de 70% para lodo 

doméstico fresco, ou digerido. 

 

 -. Leito de secagem 

 

 Os leitos de secagem são unidades de tratamento, geralmente em forma de 

tanques retangulares, projetadas e construídas de modo a receber o lodo dos digestores, 

aeróbios e anaeróbios. Neles se processa a redução de umidade com a drenagem e 

evaporação da água liberada durante o período de secagem. 

 

 O funcionamento dos leitos de secagem é baseado em um processo natural de 

perda de umidade que se desenvolve devido aos seguintes fenômenos: liberação de 

gases dissolvidos ao serem transferidos do digestor a pressão elevada e submetidos à 

pressão atmosférica nos leitos de secagem; liquefação, devido a diferença do peso 

específico aparente do lodo digerido e da água, estabelecendo a flotação do lodo e 
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rápida drenagem da água; evaporação natural da água devido ao contato íntimo com a 

atmosfera; e evaporação devido ao poder calorífico do lodo. 

 O lodo em condições normais de secagem poderá ser removido do leito de 

secagem depois de um período que varia de 12 a 20 dias, quando a umidade atinge 

valores de 70 a 60% (JORDÃO, 1996). 

 

 -  Lagoa de secagem de lodo 

 

 As lagoas de secagem de lodo apresentam-se, em muitos casos, como a melhor 

alternativa entre os processos naturais de secagem. 

 O sistema de disposição do lodo em lagoas resume-se no emprego de 

reservatórios feitos em terra ou em simples depósitos de lodos em depressões do 

terreno, cujas características evitem problemas com as fases de manuseio do lodo, carga 

e remoções, e ainda que os gases e líquidos liberados pelo processo não afetem as 

condições ambientais. 

 As unidades podem ser projetadas para uso temporário, com ou sem 

revezamento de aplicação, e para uso definitivo. Estas últimas deverão ser 

dimensionadas para a vida útil do processo de tratamento adotado. 

 As lagoas de lodo vêm sendo empregadas há longo tempo, principalmente como 

solução para o armazenamento dos sólidos remanescentes das estações de tratamento de 

esgoto. 

 As lagoas facultativas de secagem que operam como adensadores, 

armazenadores e digestores, na realidade são unidades grosseiras, sem equipamento, 

com a finalidade de substituir outras unidades de tratamento de lodo, utilizadas nas 

estações de tratamento de esgoto convencionais. 

 As lagoas, quando usadas como secagem do lodo, substituem a operação 

realizada pelos leitos de secagem e, como tal, exigem remoções periódicas do lodo seco 

para permitir o recarregamento da unidade. 

 As lagoas permanentes são aquelas onde não há obrigatoriedade de remoção do 

lodo seco. No entanto, este poderá ser removido após vários anos de aplicação. É 

considerado o método de menor custo operacional, acarretando apenas aumento no 

custo da área necessária. A remoção do sobrenadante é recomendada quando se 

pretende aumentar a capacidade de carga da área utilizada (JORDÃO, 1996). 
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 3.4.5. Disposição final do lodo 

 

 Apesar de todas as técnicas de tratamento e emprego do lodo expostas até aqui, 

não se deve ter a ilusão de que a questão da disposição do lodo esteja definitivamente 

resolvida. A principal preocupação deve ser a de encontrar qualquer forma de descartar 

este lodo. 

 Qualquer estação de tratamento em que não se consiga alguma forma de 

disposição final do lodo está fatalmente condenada ao insucesso. Mesmo nas instalações 

em que o lodo seja incinerado ou gaseificado resta o problema da disposição das cinzas. 

 As principais formas de disposição final do lodo são: incineração, aterro 

sanitário e disposição em solos agrícolas. 

 

-  Incineração 

 

 Embora a incineração seja intensamente utilizada para destinação dos resíduos 

sólidos urbanos em alguns países da Europa e, particularmente no Japão, ela é alvo de 

controvérsia em relação aos impactos ambientais e efeitos na saúde humana que podem 

resultar das suas emissões gasosas e das cinzas. 

 Talvez fosse realmente mais seguro incinerar todo e qualquer resíduo, mas do 

ponto de vista econômico e ecológico isto é inviável mesmo para os países ricos. 

 Do ponto de vista ambiental, o foco da discussão mundial são as emissões de 

dioxinas e furanos e a presença de metais pesados nas cinzas. 

 A controvérsia se refere ao nível de emissões destas substâncias, com alguns 

grupos tendo a afirmar sobre as contribuições desprezíveis dos incineradores e outros, 

sobre os seus intensos riscos ambientais e para a saúde humana. 

 A principal vantagem da incineração é a de reduzir significativamente o volume 

do material, além de poder destruir organismos patogênicos e substâncias orgânicas 

perigosas, transformando resíduo em cinza. A desvantagem é que a incineração pode 

emitir quantidades detectáveis de poluentes tais como dioxinas, furanos e metais 

pesados se os incineradores não são bem projetados e operados. 

 A conformidade com os padrões de poluição ambiental, cada vez mais 

restritivos, tem elevado os custos dos sistemas de incineração, que são excessivos até 

mesmo para os países desenvolvidos. 
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 As principais questões que se colocam sobre a utilização da incineração como 

método de tratamento e disposição final de resíduos, em países em desenvolvimento 

como o Brasil e, de resto, na América Latina em geral, são a exigência de capacitação 

técnica para garantir uma boa qualidade operacional e, em especial, os custos 

absolutamente incompatíveis com a capacidade econômica existente e a pouca 

capacitação técnica disponível para controlar as emissões de incineradores . 

 A proposta de utilização de tecnologias mais sofisticadas, que não conseguem 

ser mantidas em condições operacionais adequadas, pode contribuir para agravar o 

problema ao invés de resolvê-lo(FERREIRA,1997). 

 

 -  Aterro sanitário 

 

 Os aterros para resíduos, tanto domésticos quanto industriais são, no Brasil, as 

obras de disposição mais baratas e de tecnologia mais conhecida. Entretanto, deve-se 

sempre ter em mente que esses aterros não servem para disposição de todos os tipos de 

resíduos. 

 Essa técnica consiste em confinar os resíduos sólidos na menor área e volume 

possíveis, cobrindo-os com a camada de material inerte na conclusão de cada jornada de 

trabalho, ou a intervalos menores, caso necessário. 

 A escolha da área mais apropriada é um processo que permitirá sensível 

diminuição de custos de investimento e também minoração dos efeitos adversos sobre o 

meio ambiente. 

 Para a escolha procede-se a uma análise econômica onde serão avaliados os 

custos: do terreno; de implantação de acessos; e de transportes. Aquela que apresentar o 

menor custo total por unidade de massa ou volume de resíduo deve ser a escolhida. 

 A área, para qualquer que seja o aterro, deve apresentar como condições 

adequadas pelo menos as seguintes: baixa densidade populacional; proximidade à fonte 

geradora e vias de transportes; baixo potencial de contaminação do aqüífero; baixo 

índice de precipitação; alto índice de evapotranspiração; subsolo com alto teor de argila; 

pouca declividade e ausência de depressões naturais; áreas não sujeita a inundação; 

camada insaturada de pelo menos 1,5 m, entre o fundo do terreno e o nível mais alto do 

lençol freático; subsolo não constituído essencialmente por material com coeficiente de 

permeabilidade superior a 1 x 10-4 cm/s e distância mínima de pelo menos 20 m de 

qualquer fonte de abastecimento humano ou animal de água (CETESB, 1985). 
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-  Agricultura 

 

 Em comparação com os fertilizantes comerciais, o valor do lodo do esgoto 

urbano é reduzido, quando se leva em consideração o teor de nitrogênio, fósforo e 

potássio. Entretanto, quando se trata da aplicação agrícola do lodo, não deve ser levada 

tanto em conta sua composição química, quando sua capacidade de formar húmus 

fixador de água . 

 O lodo principal constitui o principal subproduto do tratamento das águas 

residuárias. A disposição sanitária ou a utilização deste subproduto, é um dos mais 

importantes problemas associados ao projeto e ao gerenciamento das estações de 

recuperação da qualidade das águas. 

 

 A matéria orgânica do lodo bem digerido consiste principalmente de húmus ou 

de constituintes húmicos. Estas substâncias se decompõe muito lentamente, propiciando 

condições favoráveis para o crescimento de organismos desejáveis no solo agrícola. 

Possuem também a propriedade de reter os nutrientes oriundos de fertilizantes químicos, 

mesmo após chuvas moderadas, liberando-os lentamente – junto com os nutrientes que 

já possuem e que foram originários do lodo – segundo a demanda das raízes das plantas. 

 O lodo bem digerido traz em sua massa uma porção muito grande de partículas 

aglomerantes, que tendem a formar compostos de estruturas em forma de anéis com 

íons metálicos que, por sua vez, aglomeram partículas finas do solo, minerais e sais, 

favorecendo a penetração das raízes e a abertura de sulcos na terra. 

 Os lodos digeridos aumentam mais a fertilidade física do campo do que a sua 

fertilidade química, principalmente devido aos seguintes fatores: capacidade de reter a 

umidade; formação de camada protetora que reduz ou elimina a erosão pelo vento e pela 

chuva; melhoria das condições de abertura de sulcos no terreno; melhoria da estrutura 

do solo quanto às condições de aeração pelo aumento do volume de vazios; redução das 

perdas de nutrientes, pela maior dificuldade no escoamento superficial; condições 

favoráveis para proliferação de micro e macro organismos desejáveis na agricultura. 

 Por outro lado, existem uma série de precauções que devem ser tomadas aos 

riscos associados ao uso do lodo em solos agrícolas. 

 No quadro 4, como ilustração, é mostrado a destinação de lodo biológico de 

excesso na Europa (SIMON, 1993). 
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QUADRO 4 – Destinação do lodo biológico de excesso na Europa. 

 

País 

Produção 

de lodo 

(t/ano) 

Distribuição percentual por destinação 

           Solos 

 Agrícolas   Outros    Incineração   Oceano   Outros3

Reino Unido 1200 39 27 4 30 0 

Bélgica 70 15 83 2 0 0 

Dinamarca 130 45 45 10 0 0 

França 840 30 50 20 0 0 

Alemanha1 2200 39 49 8 2 2 

Grécia 3 0 100 0 0 0 

Irlanda2 20 4 51 0 45 0 

Itália 1200 20 55 0 0 20 

Luxemburgo 11 90 10 10 0 0 

Holanda 230 60 27 2 11 0 

Áustria 140 Pouco Muito 30 0 0 

Finlândia 130 40 45 0 0 15 

Noruega 55 18 82 0 0 0 

Espanha 45 60 -------(20)------- 20 0 

Suécia 210 60 -------(30)------- 0 10 

Suíça 50 80 10 10 0 0 

Europa 6934 37 43 8 7 5 

Fintes: SIMON, 1993. 

 Notas explicativas 

 (1) Dados referentes provavelmente à ex-Alemanha ocidental. 

 (2) Excluída Irlanda do Norte. 

 (3) Não especificados na fonte. 

 39



3.5 - A Questão dos Metais Pesados 

 

 A concentração de metais pesados no lodo é um dos controles fundamentais para 

seu uso seguro na agricultura. Dos principais elementos traços encontrados no lodo de 

estação de tratamento de esgotos sanitários: cádmio, cobre, zinco, níquel, mercúrio, 

cromo, chumbo; alguns são micronutrientes necessários às plantas como cobre e o 

zinco. Outros além de não serem necessários podem se acumular no solo em níveis 

tóxicos às plantas e ao homem. Quando presente em excesso no lodo das estações de 

tratamento de esgotos sanitários, estes metais provém de esgotos industriais lançados na 

rede de esgotos. Neste caso as industrias responsáveis por esses lançamentos na rede de 

esgotos sanitários devem ser identificadas e intimadas a tratar seus efluentes 

(SANEPAR, 1997). 

 

3.5.1. Origem dos Metais Pesados no Lodo das Estações de Tratamento de 

Esgotos Domésticos 

 

 Os esgotos sanitários das cidades incluem quase sempre uma parcela de despejos 

industriais, em geral de pequenas fábricas, postos de serviços, oficinas, ou mesmo de 

fábricas de maior porte que se localizem próximo ou nos centros urbanos, contribuindo 

com seus efluentes para a rede pública de coleta de esgotos. Nas regiões metropolitanas, 

como acontece nas do Rio de Janeiro e de São Paulo, a contribuição de despejos 

industriais pode chegar a 30% da carga de esgotos (SANEPAR, 1997). 

 É possível identificar cinco formas bastante típicas da contribuição de despejos 

líquidos nas indústrias: águas de rejeitos de processos, águas servidas de utilidades, 

águas pluviais contaminadas, águas pluviais não contaminadas e esgotos sanitários. 

 Todas estas formas de despejos industriais podem alcançar uma estação de 

tratamento de esgotos sanitários, se por vontade expressa ou não forem lançadas na rede 

pública de esgotos da cidade. 

 A maioria dos efluentes altamente poluídos originam-se nas áreas de 

processamento. De um maneira geral esses poluente podem ser divididos em duas 

grandes classes: os de natureza orgânica e os inorgânicos. 

 Listam-se entre os orgânicos: hidrocarbonetos, ácidos e sais orgânicos, álcoois, 

aldeídos e cetonas, ésteres, compostos nitrogenados, fenólicos, sulfurosos, etc. 
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 Os poluentes químicos inorgânicos por sua vez podem ser classificados em duas 

grandes sub-divisões: metálicos e não-metálicos. 

 Metais potencialmente tóxicos e compostos orgânicos são freqüentemente 

adicionados para controlar o desenvolvimento de bactérias e algas, e evitar a corrosão 

nas torres de refrigeração: em geral, cromatos, fosfatos, polifosfatos, combinação de 

cromatos e fosfatos, fenóis clorados, compostos de cobre, de cloro, ácido sulfúrico, etc. 

Embora a concentração desses aditivos deva ser geralmente suficientemente baixa para 

evitar problemas tóxicos no efluente, isto nem sempre ocorre (JORDÃO, 1995). 

 Portanto, os efluentes industriais são a principal fonte de metais no esgoto 

sanitário, contribuindo com certos tipos específicos de cátions de acordo com a 

atividade da indústria. 

 Os lodos das estações de tratamento que recebem apenas efluentes domésticos, 

recebem ainda, pequena quantidade de metais provenientes da própria natureza dos 

resíduos domésticos, das canalizações e das águas pluviais de escorrimento de 

superfícies metálicas ou das ruas que carrega, esses resíduos para as estações de 

tratamento. Entretanto, além desses níveis naturais, podem ocorrer ligações clandestinas 

de pequenas fontes de contaminação de metais pesados, tais como: laboratórios, fábricas 

de baterias, tintas, cromagens, que adicionam um determinado nível de metais na rede. 

 

3.5.2. Principais Metais Pesados Associados ao Uso Agrícola do Lodo das 

Estações de Tratamento de Esgotos Domésticos 

 

 Alguns metais traços são essenciais como oligoelementos para a vida animal e 

vegetal, entretanto em altas concentrações podem ser nocivos à saúde, tornando-se 

tóxicos ou biodanosos. 

 A ciência busca conhecer melhor, os mecanismos de ação dos metais sobre o 

metabolismo humano, assim como seus limites de concentração e efeitos nos casos de 

intoxicações por doses crônicas. 

 

  3.5.2.1. Cádmio 

 

 Este elemento químico não é considerado fisiologicamente essencial ao ser 

humano, e tem sua excreção de forma muito lenta. O ferro, o cálcio, o selênio e o zinco, 

são elementos inibidores para o cádmio. Apresenta bioacumulação nos tecidos do corpo, 
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podendo apresentar intoxicação crônica, conhecida como cadmiose. Podendo ocorrer 

sinergismo com outras substâncias tóxicas. Tem-se atribuído ao cádmio a causa de 

vários processos patológicos no homem, como tumores nos testículos, disfunção renal, 

hipertensão, artério-esclerose, aumento da inibição, doenças crônicas de envelhecimento 

e câncer. A dose letal de cádmio para um adulto de 60 kg, é de 0,35 g. No corpo, o 

metabolismo ocorre pela absorção gastrointestinal, penetrando na circulação sangüínea 

e concentrando no plasma, alcançando os glóbulos vermelhos, depois segue para os rins, 

fígado, pâncreas, e glândulas salivares (tireóide). Em parte o cádmio age bloqueando o 

grupamento tiol, inibindo a respiração celular e em alguns sistemas enzimáticos de 

grande importância para o funcionamento do organismo (TEIXEIRA, 1998). 

 Um caso observado na saúde pública ocorreu em Toyama (Japão) em 1946, que 

ficou conhecido como doença da dor ou "Itai-Itai" (ai-ai), a ingestão por quinze anos, de 

água contaminada por cádmio, provocou a enfermidade de duzentas pessoas, com cem 

casos fatais. A doença é caracterizada por sintomas reumáticos com intensa dor nos 

osso, provocada pela perda de minerais dos ossos, fazendo com que fiquem 

extremamente flexíveis (TEIXEIRA, 1998). 

 Sua concentração média na crosta terrrestre é de 0,15 ppm. É pouco móvel no 

perfil do solo (SANEPAR, 1997). 

 

 3.5.2.2. Chumbo 

 

 É um elemento considerado fisiologicamente não essencial, com poder de 

bioacumulação, e pode provocar reações com outros elementos (sinergismo). Quando 

ingerido em altas concentrações é capaz de provocar lesões no sistema neuromuscular, e 

problemas na circulação, no cérebro e no tubo digestivo, apresentando sintomas como 

anorexia, náuseas, paralisia, distúrbios visuais, anemia e convulsões. Os sais de chumbo 

são extremamente tóxicos ao ser humano, tanto em exposições rápidas ou lentas  

 O chumbo no solo é tido como um elemento não-essencial. Reage com vários 

componentes do solo o que diminui sua mobilidade. Compostos de chumbo como 

chumbo tetra etila colocados na atmosfera pelos veículos e pelas indústrias podem ser 

levados para longe e depositados pela chuva. É um dos metais móveis no solo 

(SANEPAR, 1997). 
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  3.5.2.3. Cobre 

 

 O teor de cobre no solo varia de traços a 200-250 ppm, sendo a média 15 a 40 

ppm. A variação é devido as rochas de origem. É um elemento essencial as plantas, mas 

que pode ser tóxico. Acima de certos níveis, sendo um dos metais menos móveis no 

perfil do solo (SANEPAR, 1997). A faixa de absorção do cobre pelas plantas varia de 2-

30 ppm.  

 O efeito tóxico em relação ao comportamento em sistemas solo – planta pode 

variar consideravelmente em função do clima, vegetação cultivada, tipo de solo, etc. 

 

 3.5.2.4. Cromo 

 

 Pode ser encontrado na maioria dos sistemas biológicos, sendo ainda 

desconhecidos seus efeitos benéficos ao ser humano. Os sais hexavalentes do cromo, 

são mais tóxicos que os sais trivalentes. 

 Os sais trivalentes do cromo possuem maior atividade no corpo humano e não 

são facilmente absorvidos pelo sistema digestivo, formando complexos estáveis nas 

camadas superficiais da pele. Os sais hexavalentes quando ingeridos, tornam-se 

irritantes e corrosivos para as mucosas. O ácido crômico, os cromatos e bicromatos, 

provocam maiores problemas a saúde quando inalados, ou por contato com a pele 

(TEIXEIRA, 1998). 

 O cromo é um elemento muito distribuído nos solos, águas e materiais 

biológicos. O teor médio nos solos varia de 100 e 300 ppm. De modo geral apenas uma 

fração muito pequena de cromo total do solo é disponível para as plantas (SANEPAR, 

1997). 

 

  3.5.2.5. Zinco 

 

 O elemento zinco é nutricialmente essencial para o homem e sua deficiência 

causa severas conseqüências para a saúde. A média diária de ingestão de zinco por um 

adulto está em torno de 14 mg sendo que a maioria provém dos alimentos. Da 

quantidade de zinco ingerida apenas cerca de 25% é absorvida por um mecanismo 

homeoestaticamente controlado. A absorção do metal é influenciada pelas 
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prostaglandinas e este pode ser quelado pelo ácido picolínico um derivado triptofano. 

Deficiência de piridoxina ou triptofano proporciona a redução da absorção do zinco. 

Mais de 70 metaloenzimas requerem o metal zinco como cofator e a deficiência resulta 

em um grande espectro de efeitos clínicos que dependem principalmente da idade. A 

deficiência em crianças, por exemplo, pode ser manifestada por dermatites, perda de 

cabelo e suscetibilidade a infecções. A toxicidade pelo metal está associada a diarréias e 

a distúrbios gastrointestinais . 

Os níveis de zinco atmosférico tem aumentado, principalmente nas regiões 

industriais. O teor de zinco nos solos estão entre 10 a 300 mg/kg e o valor médio está 

em torno de 50 mg/kg . 

 Para as plantas o zinco também é um elemento componente essencial de diversas 

deidrogenases, proteinases e pepitases. Esse elemento naturalmente presente ou 

aplicado nos solos é absorvidos pelas plantas principalmente por processo ativo, o qual 

está associado a um gradiente de potencial eletroquímico, ou passivo, que depende de 

um gradiente químico de energia potencial. A deficiência desse metal para as plantas 

está associada à redução do tratamento das folhas, ferrugem nas bordas de folhas velhas 

e clorose, sendo esse sintoma também relacionado às reações de toxicidade . 

 De um modo geral os teores médios de zinco nas folhas de plantas variam de 20 

a 200 mg/kg. A quantidade de Zn disponível para a planta é uma pequena fração em 

relação a quantidade total, sendo esta dependente das características do solo, 

principalmente da composição mineralógica, do pH e dos teores de matéria orgânica e 

argila. Nos solos ácidos do Brasil observa-se freqüentemente a deficiência deste 

elemento para plantas. Algumas alterações podem ocorrer em função do menejar dos 

solos e consequentemente podem alterar a disponibilidade do Zn na matriz. Como 

exemplo pode-se citar: a elevação do pH pela adição de calcário que proporciona a 

redução do Zn disponível por reações de hidrólise, aumento do teor da matéria orgânica 

dos solos também diminui o Zn disponível devido a formação de complexos orgânicos 

estáveis, adubação com fertilizantes nitrogenados nas formas de NO3
- e uréia aumenta a 

solubilidade do metal pela acidificação do solo (KAMOGAWA, ET.AL.,1997) . 
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 3.5.2.6. Níquel 

 

 O teor de níquel no solo é muito variável dependendo de fatores como a rocha de 

origem. Os valores médios mundiais estão entre 20 e 40 ppm. O quadro 5 mostra o 

tipo de atividade industrial ligada aos principais cátions metálicos encontrados no lodo 

(SANEPAR, 1997). 

 

QUADRO 5 – Principais atividades industriais geradoras de metais encontrados no lodo  

 

 

Metal 

 

Origem 

 

Micronutrientes 

necessários 

Fitotóxico 

acima de 

certos limites

Cádmio 

(Cd) 

Industrias de tratamento de superfícies 

metálicas, plásticos, fabricação de 

radiadores, borracha, pigmentos, etc. 

 

Não 

 

Sim 

Cobre 

(Cu) 

Canalizações de água quente, fábricas de 

fios elétricos, radiadores de automóveis e 

tratamento de superfícies metálicas. 

 

Sim 

 

Sim 

Zinco 

(Zn) 

Produtos farmacêuticos, fábrica de tintas, 

borracha, pilhas elétricas, galvanização. 

 

Sim 

 

Sim 

Níquel 

(Ni) 

Fábrica de ligas de aço especiais, 

recobrimento de superfícies metálicas por 

eletrólise, hidrogenação de óleos e 

substâncias orgânicas, tintas, cosméticos. 

 

Não 

 

Sim 

Mercúrio 

(Hg) 

Produtos farmacêuticos, fungicidas, 

aparelhos elétricos e eletrônicos, tintas, 

pasta de papel, fabricação de cloretos de 

vinil. 

Não Sim 

Cromo 

(Cr) 

Curtumes, fabricação de ligas especiais de 

aço, tratamento de superfícies metálicas. 

 

Sim 

 

Sim 

Chumbo 

(Pb) 

Fabricação de baterias, tintas, escoamento 

pluvial de vias públicas, canalizações. 

 

Não 

 

Sim 

FONTE: SANEPAR, 1997. 
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3.6 – Aspectos Sanitários do uso Agrícola do Lodo das Estações de tratamento de 

Esgotos Domésticos  

 

 O tratamento e disposição final do lodo de esgoto é um processo problemático e 

oneroso que pode chegar a absorver 60 % dos orçamentos operacionais para controle de 

poluição das águas nos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento e 

especificamente no Brasil, esta perspectiva ainda não está configurada em virtude do 

quadro deficitário de atendimento a população com coleta e tratamento de esgotos. Em 

1991 cerca de 15 milhões de pessoas nas áreas urbanas ainda não dispunham de serviços 

de água e mais de 50 milhões de pessoas não tinham acesso a uma rede de coleta de 

esgotos, sendo que somente cerca de 20 % dos esgotos coletados eram submetidos a 

algum tratamento.  

Esse quadro, que não se alterou significativamente entre 1991 e 1998, faz com 

que os esgotos domésticos se configurem como um dos mais graves problemas 

ambientais urbanos da atualidade no Brasil. A resolução para esta questão deve ser 

estabelecida em médio prazo, na medida em que programas governamentais ou privados 

de incremento ao setor sejam desenvolvidos e levem a instalação de novas estações de 

tratamento e à ampliação das redes coletoras existentes, com o decorrente aumento de 

volume de lodo produzido.  

Em virtude do alto custo de gerenciamento deste lodo e face as novas 

perspectivas globais de desenvolvimento sustentado, os processos de reciclagem do 

produto têm sido amplamente favorecidos e suscitam a pesquisa e aplicação de soluções 

como a pirólise, o encapsulamento em construção civil e a reciclagem agrícola 

(BONNET, ET,. AL., 1998). 

 Entretanto, como todo resíduo de origem animal, o esgoto sanitário e/ou lodo, 

contém micro-organismo patogênicos que refletem de maneira direta o estado de saúde 

da população contribuinte no sistema de esgotamento . 

 Portanto, o uso seguro do efluente sanitário na agricultura supõe a utilização de 

uma tecnologia que elimine ou diminua sensivelmente a presença destes micro-

organismos, aliada ao controle de qualidade de higienização e a adequação do tipo de 

uso agrícola as características microbiológicas do mesmo (SANEPAR, 1997). 
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 Cabe lembrar que outros resíduos fecais animais também podem conter 

patógenos e normalmente não passam por qualquer tratamento, sendo usados na 

agricultura sem restrições. 

 Entretanto, dado seus inegáveis atrativos de ordem ecológica (Reciclagem de 

nutrientes, controle de poluição) e econômica (Economia de fertilizantes) a utilização do 

lodo tem obviamente, inconvenientes, principalmente os de ordem sanitária. Assim, o 

crescente interesse pela utilização tem fomentado no seio da comunidade científica 

internacional a discussão em torno da regulamentação desta alternativa tecnológica. O 

entendimento de que a utilização do lodo na agricultura envolve riscos de saúde pública 

parece ser unânime. A controvérsia reside na definição dos níveis de risco aceitáveis, ou 

seja, na definição de padrões de qualidade e graus de tratamentos que garantam a 

segurança sanitária (BASTOS, 1993). 

 

3.6.1. Riscos Reais e Potenciais 

 

 Os lodos contém os mais variados micro-organismos patogênicos. Porém, a 

simples presença do agente infeccioso nos lodos utilizados na agricultura não implica 

necessariamente na imediata transmissão de doenças, caracterizando apenas um risco 

potencial. O risco real de um indivíduo ser infectado depende, na verdade, da 

combinação de uma série de fatores, dentre os quais: a resistência dos organismos 

patogênicos ao tratamento de esgotos e as condições ambientais; dose infectiva; 

patogenicidade; suscetibilidade e grau de imunidade do hospedeiro; grau de exposição 

humana aos focos de transmissão. Assim, para que um micro-organismo presente em 

um efluente utilizado na agricultura chegue a provocar doença, o mesmo teria que 

resistir aos processos de tratamento de esgotos empregados e sobreviver no meio-

ambiente em número suficiente para infectar um indivíduo suscetível (BASTOS, 1993). 

 O Quadro 6 apresenta um resumo das informações disponíveis na bibliografia 

sobre o tempo de sobrevivência no solo e em vegetais de organismos patogênicos 

comumente encontrados nos esgotos . 
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QUADRO 6: Tempo de sobrevivência de microrganismos patogênicos no solo e 

vegetais sob temperatura ambientes de 20-300 C. 

Sobrevivência Microrganismos 

Solo Vegetais 

Vírus entéricos <100 dias (<20) <60 dias (<15) 

Bactérias 

Coliformes fecais 

Salmonella sp 

Vibrio cholearae 

 

 

<70 dias (<20) 

<70 dias (<20) 

<20 dias (<10) 

 

<30 dias (<15) 

<30 dias (<15) 

<5 dias (<2) 

Protozoários 

Entamoeba. hystolitica cistos 

 

 

<20 dias (<10) 

 

<10 dias (<2) 

Helmintos 

Ascaris lumbricoidesovo ovos 

Necator americanos larvas 

Ancylostoma duodenale 

Taeni sagineta ovos 

Trichuris trichiura ovos 

 

 

Meses 

<90 dias (<30) 

 

Meses 

Meses 

 

 

<60 dias (<30) 

<30 dias (<10) 

 

<60 dias (<30) 

<60 dias (<30) 

Fonte: OMS, 1989 

 

Obs: Os valores fora dos parênteses referem-se aos máximos observados na literatura, 

os valores entre parênteses aos mais habitualmente verificado. 

 

 Muito embora o conhecimento da tolerância dos microrganismos às condições 

ambientais por si só não permita a caracterização de um risco real de transmissão de 

doenças, a observância destes valores não deixa de ser uma valiosa ferramenta na 

avaliação dos riscos potenciais de infecção. 

 O Quadro 7, apresenta um resumo das características epidemiológicas dos 

principais grupos de microrganismos encontrados nos esgotos sanitários . 
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QUADRO 7: Características epidemiológicas dos organismos patogênicos. 
 

Agente 

Etiológico 

 

Resistencia (1) 

Dose 

Infectante 

Mínima 

Imunidade 

Conferida Para 

Infecção 

 

Modos de 

Transmisão (2) 

Latência/Estágio 

de 

Desenvolvimento 

no Solo 

 

Vírus 

 

Média 

 

Baixa 

 

Longa 

Contaminação 

domestica água e 

alimentos 

contaminação 

 

Não 

Bactérias Curta – 

Média 

Média – Alta Irrelevante Média Idem Não 

Protozoários Curta Baixa – 

Média 

Inexistente Limitada Idem Não 

 

Helmintos 

 

Curta 

 

Baixa 

 

Inexistente Limitada

Contaminação do 

Solo Alimentos 

contaminados 

 

Sim 

FONTE: BASTOS, 1993. 

 

(1) Sobrevivência no meio ambiente, tempo máximo previsto de vida na forma 

infectiva. 

(2) Focos de transmissão concorrentes com a utilização de esgotos para irrigação – 

geralmente determinados pelas condições sanitárias e sócio – economicas e pela 

higiene pessoal. 

(3) Tempo mínimo típico entre a excreção e o desenvolvimento de forma infectante do 

microrganismo. 

 

 Com base neste levantamento foi elaborado a seguinte classificação para os 

microrganismos patogênicos em ordem decrescente, segundo sua capacidade de impor 

riscos sanitários: 

 

 

– Alto risco: Helmintos (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator . 

Americanos e Ancylostoma .duodenalis). 

– Médio risco: Bactérias (Vibrio cholerae, Salmonela typhi, e Shigella sp) e 

protozoários (Entamoeba. hystolitica, e Giardia lamblia). 
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– Baixo risco: Vírus (. Vírus entéricos e vírus da hepatite). 

 

 A persistência dos patógenos no solo é comumente aumentada em baixas 

temperaturas, pH neutro e barreiras físicas contra radiações ultravioleta. Sua capacidade 

de movimentação está ligada a movimentação da água interflocular do lodo e de águas 

que transpassem estes flocos, condicionadas pela umidade do lodo e do solo e pela 

capacidade de retenção do solo. 

 Com vistas à reciclagem agrícola do lodo de esgotos, um critério puramente 

microbiológico não parece satisfazer a uma análise mais ampla dos riscos do processo 

frente a uma possível contaminação ambiental e humana. A questão que permanece 

aberta à discussão está ligada aos níveis máximos de sobrevivência que poderiam ser 

admitidos nos lodos a serem dispostos, sem colocar em riscos à saúde pública, 

considerando todos os aspectos ambientais do problema. As conseqüências seriam 

totalmente diferentes dependendo da espécie de patógenos presente. Por exemplo, 

lançados ao solo, ovos de Ancylostoma Duodenalis implicariam em sérios danos à saúde 

pública, tendo em vista que o verme do amarelão se transmite através do contato com a 

pele, normalmente dos pés, com o solo contaminado. No entanto, pouco efeito teria na 

saúde pública se fosse lançado num curso d'água, já que neste meio não há transmissão 

da doença. O contrário acontece com o Schistossoma mansoni que num corpo 

receptor contendo o caramujo que atua como hospedeiro intermediário de cada ovo, 

poderia originar um grande número de cercárias, podendo resultar em grave risco à 

saúde pública. No entanto, dispostos no solo, pouco efeito à saúde pública poderia 

advir. A análise do risco sob esta ótica é bastante complexa porque envolveria 

considerar vários aspectos: eficiência do tratamento do lodo, tipo de solo, cultura, clima, 

bem como possíveis alterações que podem ocorrer com os microrganismos no ambiente 

(Decaimento, multiplicação, latência entre outros), rotas de transmissão, presença de 

hospedeiros, intermediários, formas de infecção, doses infectantes, exposição e 

susceptibilidade dos hospedeiros (FERNANDES, ET, AL., 1996). 

 Uma apreciação dos principais grupos de organismos patogênicos presentes no 

lodo de esgoto, é exposta a seguir e tomada como base para a seleção de patógenos a 

utilizar em um programa de monitoramento.  
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 3.6.1.1. Vírus 

 

 Inúmeros vírus podem infectar o trato intestinal e serem eliminados através das 

fezes para o meio ambiente, levando a infectar um humano através da ingestão, vetor ou 

inalação. Um grama de fezes humanas pode conter 109 vírus infecciosos independente 

em um indivíduo doente. Embora não possam se multiplicar no meio ambiente, o vírus 

excretado pode sobreviver por muitas semanas, especialmente a baixas temperaturas ( < 

15º C). Concentrações de 105 vírus infecciosos por litro de esgoto são encontrados 

normalmente em esgotos brutos como também são facilmente isolados de solo e águas 

naturais que tenham sido expostas a descargas de esgotos. Cinco grupos de vírus 

patogênicos são particularmente importantes: Adenovírus, enterovírus, vírus da hepatite 

A, reovírus e as viroses causadoras de diarréias (ROQUE, 1997). 

 A radiação solar, a predação e a competição minimizam de forma efetiva as 

possibilidades de infecção dos vírus após a aplicação ao solo. 

 

QUADRO 8: Vírus patogênicos eliminados através das fezes humanas. 

Vírus Doença Reservatório 

Adenovírus Diversas Humano 

Enterovírus 

   Poliovírus 

   Echovirus 

   Coxsachievírus 

 

Poliomielite 

Diversas 

Diversas 

 

Humano 

Humano 

Humano 

Hepatite vírus A Hepatite infecciosa Humano 

Reovírus Diversas Humano e Animais 

Rotavírus, agente norwalk Diarréias Provavelmente humano 

Fonte: ROQUE, 1997. 

 

 3.6.1.2. Bactérias 

 

 As fezes de uma pessoa sadia contém um grande número de bactérias comensais 

de várias espécies. Essas espécies variam em quantidade e tipo de acordo com hábitos e 
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costumes da população. Esta grande variação de espécies levaram os estudiosos a 

estabelecer indicadores de presença de contaminação como o Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosas, Enterococcus faecalis. As bactérias penetram no corpo 

humano normalmente por ingestão de alimentos ou água contaminada, e muitas vezes 

através das próprias mãos. Há notícias de contaminações de pulmões por inalação ou 

aerossois e de olhos através de dedos ou mãos contaminadas. Todas as infecções levam 

as bactérias a serem eliminadas pelas fezes e daí com a probabilidade de atingir um 

novo humano, fechando novamente um novo ciclo (ROQUE, 1997). 

 O sintoma mais comum originado de infecções por bactérias é a diarréia. Elas 

invadem o corpo através das paredes do intestino causando infecção generalizada ou 

mesmo localizadas. Este tipo de invasão é normalmente uma característica das infecções 

tifóides e outras febres entéricas causadas pelas salmonelas. Quando as infecções ficam 

restritas ao intestino, as bactérias estão restritas às fezes. Outra característica da infecção 

por tifóides, é a sua disseminação pela corrente sangüínea e nos casos mais graves pode 

ser eliminado pela urina (ROQUE, 1997). 

 

QUADRO 9: Bactérias patogênicas eliminadas pelas fezes. 

Bactéria Doença Reservatório 

Campylobacter jejui Diarréia Animais e humanos 

Escherichia coli  patog. Diarréia Animais e humanos 

Salmonella 

     S. typhi 

     S. paratyphi 

     Outras 

 

Febre tifóide 

Febre paratifóide 

Intoxicação alimentos 

 

Humano 

Humano 

Animais e humanos 

Shigella sp Desinteria bacilar Animais e humanos 

Víbrio 

     Vibrio cholerae 

 

Cólera 

 

Humano 

Pseudomonas Infecções generalizadas Humanos 

Fonte: ROQUE, 1997. 
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 3.6.1.3. Protozoários 

 

 Existem várias espécies de protozoários que infectam o homem e podem causar 

doenças. Varias dessas espécies habitam o trato intestinal do homem e de outros 

animais. As formas capazes de causarem infecções geralmente estão sob a forma de 

cistos nas fezes e atingem o ser humano quando ingeridos. Somente três espécies de 

protozoários são considerados patogênicos: Balantidum coli, Entamoeba histolytica e 

Giardia lamblia (ROQUE, 1997). 

 Todos são adquiridos por contágio direto através da água e de alimentos 

contaminados. 

 

QUADRO 10: Protozoários patogênicos eliminados pelas fezes. 

Protozoários Doenças Reservatórios 

Balantidium coli Diarréia 

Desinteria 

Ulceração 

Humano, animais 

(porcos e ratos) 

Entamoeba Ulceração 

Desinteria 

Amebiana 

 

Humano 

Giardia lamblia Diarréia Humano, animais. 

Fonte: ROQUE, 1997. 

 

 

 3.6.1.4. Helmintos 

 

 Muitas espécies de vermes ou helmintos habitam o trato intestinal humano. 

Alguns deles pode causar sérias doenças com diversas seqüelas. Somente os helmintos 

sob a forma de ovos ou larva eliminados pelas fezes serão os discutidos. Unicamente o 

Schistosoma haematobium é eliminado pela urina. 

 Os helmintos podem ser agrupados como platelmintos e asquelmintos. Fazem 

parte do primeiro grupo as tênias e os esquistosoma, sendo do segundo grupo os áscaris, 

o necator e a filária. 
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 A Taenia solium ou solitária como popularmente é conhecida, é um platelminto 

da classe dos cestóides. Bastante adaptada à vida parasitária, apresenta ausência total de 

aparelho digestivo e pequeno desenvolvimento dos demais aparelhos. Assim sobra 

espaço muito maior para o desenvolvimento do aparelho reprodutor e para a produção 

de ovos. 

 Os principais sintomas apresentados pelo ser humano são principalmente, 

alterações no apetite, enjôos, diarréias freqüentes, perturbações nervosas, irritação, 

fadiga e insônia. 

 Sendo um parasita cosmopolita, é encontrado em locais onde há o costume de se 

ingerir carne de porco mau cozida e é encontrada em todos os estados brasileiros. 

Semelhante ao ciclo anterior a Taenia saginata, é o parasita oriundo da carne de boi. Os 

sintomas e o tratamento são idênticos. 

 O Schistossoma mansoni é um platelminto da classe dos Trematóides e é o 

causador da verminose mais importantes do ponto de vista da saúde pública do país, ou 

seja, a esquistossomose. Além de existir na faixa litoral que vai do Rio Grande do Norte 

até a Bahia, seguindo pelo interior de Minas Gerais, a esquistossomose também ocorre 

em focos isolados em praticamente todos os outros estados . 

 Dependendo do grau de evolução da doença, os sintomas são diferentes. Assim a 

fase de invasão da larva , através da pele, é comum uma coceira intensa e infecções na 

pele. Na fase aguda, quando o parasita já atingiu sua maturidade sexual, surgem como 

sintomas a febre, dores musculares, falta de apetite e um aumento do volume do fígado 

e do baço. Por fim, se o indivíduo não for devidamente medicado, vem a fase crônica 

que se caracteriza pela continuação dos sintomas da fase aguda e outros, dependendo de 

onde está instalado o parasita (ROQUE, 1997). 

 O Áscaris lumbricoides é um asquelminto popularmente conhecido como 

lombriga. Seu corpo é alongado e amarelado, todo anelado e mais fino nas 

extremidades. 

 Uma fêmea pode conter 27 milhões de ovos e eliminar uma média de 200 mil 

por dia. Os ovos saem juntamente com as fezes do hospedeiro e são revestidos por uma 

casca protetora. O ovo não forma larva livre de modo que o ciclo prossegue quando o 

homem (ou o porco) o ingere. 

 Os sintomas típicos de uma infestação por Áscaris lumbricoides são 

perturbações pulmonares, semelhantes às da pneumonia, quando a larva atinge o 

pulmão, alterações no apetite quando o parasita está no intestino, reações alérgicas às 
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substâncias tóxicas produzidas pelo parasita, lançadas no intestino ou mesmo no sangue 

(ROQUE, 1997). 

 O Ancylostoma duodenalis é o causador da denominada amarelão. 

 O verme adulto prende-se a parede do intestino, perfurando-a e nutrindo-se de 

sangue que sai pela ferida. Como ele produz uma substância anticoagulante, a 

hemorragia intestinal pode continuar durante muito tempo, causando forte anemia e 

conseqüente palidez nas pessoas. 

 O ancilóstomo, assim como o ascaride, não tem hospedeiro intermediário e passa 

diretamente de um indivíduo a outro. Há uma diferença nas larvas: o ancilóstomo tem 

uma larva de vida livre no solo que penetra ativamente através da pele do homem. 

Chegando aos vasos sangüíneos realiza o ciclo pulmonar (ROQUE, 1997). 

 O Necator americanus tem um ciclo muito semelhante ao ancilóstomo causando 

um certo tipo de amarelão. Da mesma forma são eliminados pelas fezes e atingem 

diretamente o homem. 

 

QUADRO 11: Helmintos patogênicos eliminados pelas fezes. 

Helminto Nome Popular Doença Transmissão 

Ancylostoma duodenale amarelão ancilostomíase humano – solo – humano. 

Áscaris lumbricoides lombriga ascaridíase humano – solo – humano. 

Necator americanus amarelão necatorose 

ou opilação 

humano – solo – humano. 

Trichuris trichiura  tricurose humano – solo – humano. 

Taenea saginata solitária teníase humano - bovino - humano 

Taenia solium solitária teníase humano – porco – humano. 

Fonte: ROQUE, 1997. 

 

  3.6.1.5. Critérios e padrões de qualidade 

 

 Em se tratando do lodo das estações de tratamento de esgoto doméstico os 

critérios para a escolha de áreas aptas devem ter como objetivo reduzir ao mínimo os 

riscos associados ao uso agrícola do lodo e ao mesmo tempo otimizar resposta 

agronômica. Dentre outros fatores, a área ideal é aquela onde o lodo passa ser utilizado 
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pelas plantas sem resultar em movimento de qualquer componente do lodo por 

lixiviação ou escorrimento superficial (SANEPAR, 1997). 

 Para facilitar a adequação do lodo às aplicações agrícolas, os pesquisadores da 

SANEPAR ligados ao projeto propõem duas classes para o lodo higienizado, com 

aplicações diferentes: 

 Lodo classe A: indicado para cultura de milho, feijão, soja e similares (grandes 

culturas mecanizadas e sem contato primário). 

 A) Parasitologia: Até 50 ovos/100 g de lodo seco. 

 B) Microbiologia: Ausência de Salmonella sp  

     Estreptococos fecais < 103 bactérias/100 g de lodo seco. 

       Coliforme fecal < 103 bactérias/100 g de lodo seco. 

 

 Lodo classe B: indicado para espécies florestais e frutíferas. Estas últimas em 

sistemas de cova. 

 A) Parasitologia: Até 200 ovos/100 g de lodo seco. 

 B) Microbiologia: Ausência de Salmonella sp. 

      Estreptococos fecais < 106 bactérias/100 g de lodo seco. 

      Coliforme fecal < 106 bactérias/100 g de lodo seco. 

 

 A definição da classe do lodo é determinada por análise durante o processo de 

monitoramento realizado na estação de tratamento. Esta classificação é provida e pode 

ser alterada pela norma técnica para uso agrícola do lodo de esgoto que está em 

elaboração (SANEPAR, 1997). 
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3.7 − Coposição e Interesse Agronômico do Lodo de Esgoto  
 
 

 De modo geral o lodo de esgoto tem grande interesse agrícola pelo seu conteúdo 

em nutrientes minerais, principalmente nitrogênio, fósforo e micronutrientes, mas 

especialmente pelo seu teor em matéria orgânica, cujos efeitos no solo se fazem sentir a 

longo prazo, melhorando sua resistência à erosão e a seca, ativando a vida 

microbiológica do solo e possivelmente aumentando a resistência das plantas às pragas 

(SANEPAR, 1997). 

 A matéria orgânica do lodo bem digerido consiste principalmente de humus ou 

de constituintes húmicos. Estas substâncias se decompõe muito lentamente, propiciando 

condições favoráveis para o crescimento de organismos desejáveis no solo agrícola. 

Possuem também a propriedade de reter os nutrientes oriundos de fertilizantes químicos, 

mesmo após chuvas moderadas, liberando-as lentamente – juntos com os nutrientes que 

já possuem e que foram originários do lodo – segundo a demanda das raízes das plantas. 

 O lodo bem digerido traz em sua massa uma proporção muito grande de 

partículas aglomerantes, que tendem a formar compostos de estrutura em forma de anéis 

com íons metálicos que, por sua vez, aglomeram partículas finas do solo, minerais e 

sais, favorecendo a penetração das raízes e a abertura de sulcos na terra (SANTOS, 

1996). 

 Muitas vezes é subestimado o aumento da fertilidade física dos solos através da 

aplicação dos lodos. Os lodos digeridos aumentam mais a fertilidade física do campo do 

que a sua fertilidade química, principalmente devido aos seguintes fatores: capacidade 

de reter a umidade; formação de camada protetora que reduz ou elimina a erosão pelo 

vento e pela chuva; melhoria das condições de abertura de sulcos no terreno; melhoria 

da estrutura do solo quanto às condições de aeração pelo aumento do volume de vazios; 

redução das perdas de nutrientes, pela maior dificuldade no escoamento superficial; 

condições favoráveis para a proliferação de micro e macro organismos desejáveis na 

agricultura, como as minhocas, por exemplo. 

 Quimicamente o lodo possui nutrientes e constituintes potencialmente 

indesejáveis. Geralmente uma ou duas aplicações a baixa taxa no terreno, são 

suficientes para suprir todo o nitrogênio e fósforo requerido pelas culturas (seu teor de 

potássio é baixo) sem apresentar riscos potenciais de contaminação das águas do 

subsolo (SANTOS, 1996). 
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3.7.1. Os Nutrientes Minerais do Lodo 

 

  3.7.1.1. Nitrogênio 

 

 O nitrogênio é normalmente o mais valioso constituinte do lodo, sendo também 

o elemento ao qual as culturas apresentam maiores respostas. Ele também pode ser 

usado como fator limitante para a definição da dosagem máxima de lodo a ser aplicado 

ao solo, pois, acima de um certo nível, o nitrogênio pode lixiviar em forma de nitratos e 

contaminar o lençol freático. 

 O nitrogênio do lodo provém dos dejetos presentes no esgoto e da biomassa 

microbiana, encontrando-se na forma mineral (nitratos e amônio) ou orgânica. O 

nitrogênio amoniacal (NH+
4) e nítrico (NO-

3) é considerado totalmente disponível para a 

planta, enquanto o nitrogênio orgânico deve passar por mineralização microbiológica 

antes de ser absorvido. A mineralização da matéria orgânica do lodo no solo depende de 

vários fatores e experimentos científicos devem ser feitos para avaliá-la de forma mais 

precisa, para as condições brasileiras. 

 Na falta destes resultados, as referências bibliográficas indicam que em climas 

quentes aproximadamente 50% do nitrogênio total contido no lodo é utilizável pela 

planta no primeiro ano. Esta taxa pode cair para 10-20% no segundo ano e em casos de 

dosagens altas de lodo pode haver perda de nitrogênio por lixiviação e escorrimento 

superficial (SANEPAR, 1997). 

 

 3.7.1.2. Fósforo 

 

 O fósforo contido no lodo provém dos dejetos e corpos microbianos do esgoto e 

dos detergentes e sabões que utilizam fosfatos como aditivos. A biodisponibilidade 

deste elemento no lodo é alta, variando de 40 a 80% do fosfato total. Algumas formas 

de tratamento como a calagem podem reduzir um pouco da disponibilidade do fósforo 

contido no lodo, por isso estamos considerando que em média 50% do fósforo estará 

disponível para as plantas no primeiro ano de aplicação do lodo (SANEPAR, 1997). 
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 3.7.1.3. Potássio 

 

 Por ser muito solúvel, pouco do potássio contido no esgoto fica retido no lodo. 

Por isso o teor de potássio do lodo é baixo, sendo um macronutriente a ser fornecido 

pela suplementação de fertilização mineral. Mesmo apresentando baixos teores de 

potássio, 100% deste nutriente é considerado assimilável (SANEPAR, 1997). 

 

  3.7.1.4. Outros macronutrientes (cálcio, magnésio, enxofre) 

 

 Estes elementos estão presentes no lodo essencialmente na forma mineral. 

Mesmo aplicações modestas de lodo podem suprir as necessidades em magnésio e 

enxofre da maioria dos vegetais. O lodo tratado com cal contém bastante cálcio e pode 

influenciar na reação do solo, determinando o aumento do pH (SANEPAR, 1997). 

 

 3.7.1.5. Micronutrientes 

 

 O lodo contém cobre, zinco, manganês e quantidades menores de boro, 

molibdênio e cloro. Geralmente, quando o lodo é aplicado em taxas suficientes para 

suprir as necessidades de nitrogênio, as necessidades de micronutrientes são supridas 

(SANEPAR, 1997). 

 

3.7.2. Considerações Sobre os Macro e Micro Nutrientes Necessários às 

Plantas 

 

 O nitrogênio promove o crescimento das folhas e dos caules. É importante 

constituintes da clorofila e do protoplasma celular, sendo essencial para as 

transformações energéticas que ocorrem dentro do vegetal. 

 O excesso do nitrogênio dificulta a absorção de outros nutrientes, retarda a 

colheita e diminui a resistência da folhagem contra as doenças. 

 O fósforo estimula o crescimento das raízes, acelera a manutenção da planta e 

aumenta sua resistência às doenças. A adubação fosfatada pesada não traz inconveniente 

às culturas brasileiras, contrariamente ao que ocorre com o excesso eventual de 

nitrogênio e/ou potássio. Isto deve-se ao baixo teor de aproveitamento do fósforo 
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contido nos adubos químicos por parte das raízes e à pobreza dos nossos solos em 

fósforo. 

 O potássio desenvolve a parte rija dos caules e a polpa das frutas, formando 

tecido fibrosos e resistentes; é ainda necessária à formação da clorofila e aumenta a 

resistência da planta contra as doenças. Entretanto, retarda a maturação do vegetal. 

 Praticamente metade do nitrogênio e do potássio contidos no lodo digerido estão 

na fase líquida, razão pela qual a desidratação do lodo pode diminuir o teor desses 

nutrientes de forma significativa. A proporção de potássio no lodo em relação ao 

nitrogênio e fósforo é bastante baixa com relação a necessidade das plantas. 

 Dentre os elementos químicos mais importantes para o crescimento das plantas 

podem ser citados os seguintes (SANTOS, 1996): 

– Carbono, oxigênio e hidrogênio cedidos pelo ar e pela água. 

– Nitrogênio, fósforo e potássio que são os macro nutrientes primários cedidos 

substancialmente pelo solo. 

– Cálcio, magnésio e enxofre que são os macro nutrientes secundários cedidos 

substancialmente pelo solo. 

– Boro, manganês, zinco, cobre, molibdênio e ferro, além de outros elementos 

presentes no solo e absorvidos pelas plantas em pequenas quantidades 

dissolvidas na sua camada superficial, que são os micronutrientes. 

 
 

3.7.3 - Critérios para a escolha de área aptas a receberem o lodo 
 

 Mesmo com o tratamento de higienização do lodo e o monitoramento dos metais 

pesados, é necessário um critério de seleção de áreas que tornem qualquer possibilidade 

de risco a menor possível e que ao mesmo tempo propicie a melhor resposta agrícola 

para otimizar o uso do lodo. 

 Os critérios para escolha de áreas aptas devem ter como objetivo reduzir ao 

mínimo os riscos associados ao uso agrícola do lodo e ao mesmo tempo otimizar a 

resposta agronômica. Dentre outros fatores a área ideal é aquela onde o lodo possa ser 

utilizado pelas plantas sem resultar em movimento de qualquer componente do lodo por 

lixiviação ou escorrimento superficial. Na seleção das áreas aptas é necessário 

considerar os seguintes pontos (SANEPAR, 1997). 

 

 

 60



3.7.3.1. Proximidade de Residências 

 

 Dependendo da estabilidade, o lodo pode apresentar cheiro e consequentemente 

a atração de insetos vetores. Mesmo considerando que somente será autorizada a 

distribuição de lodo estabilizado higienizado, deverá ser respeitada uma distância 

mínima de 200 metros de residências, sempre considerando a direção dos ventos 

dominantes. 

 

3.7.3.2. Declividade 

 

 Se elevada facilita o transporte do lodo para outros locais por erosão. A área 

ideal deve ser plana ou ter até 3% de declividade. Acima de 15% a declividade se torna 

um fator limitante. 

 

3.7.3.3. Profundidade do Solo 

 

 O solo é um bom meio filtrante, impedindo a lixiviação de diversos 

componentes do lodo. Deve haver uma distância mínima de 1,5 m entre a superfície do 

solo e a rocha intemperizada. 

 

3.7.3.4. Lençoel Freático 

 

 Se o lençol freático estiver muito próximo à superfície as chances de 

contaminação aumentam. Deve estar a uma profundidade mínima de 1,5 m até o lençol 

freático. 

 

3.7.3.5. Textura do Solo 

 

 Solos muito arenosos permitem a lixiviação com mais facilidade enquanto os 

solos muito argilosos dificultam a drenagem. O ideal é que o solo tenha entre 35 a 60% 

de argila. 
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3.7.3.6. Estrutura do Solo 
 
 Diz respeito à organização dos agregados do solo. Estruturas muito massivas 
restringem o movimento da água e aeração do solo. A restrição à infiltração da água 
facilita o transporte do lodo por erosão enquanto que a falta de aeração diminui a 
velocidade da biodegradação do lodo. 
 

3.7.3.7. Acidez do Solo 
 
 O pH do solo é uma importante propriedade química que influi na atividade 
microbiológica do solo (e portanto na biodegradação do lodo), na absorção de nutrientes 
pela planta, e na mobilidade dos cátions metálicos. 
 Quase todos os metais, com exceção do selênio e molibdênio são mais solúveis 
em pH ácido. A maioria das pesquisas indicam que se o pH do solo estiver entre 6,0 e 
6,5 há uma redução efetiva na absorção de metais pesados pelas plantas. 
 Portanto, se o solo apresentar característica ácida deve ser feita a calagem de 
acordo com a recomendação agronômica, antes da incorporação do lodo. Não será 
permitido o uso do lodo para solos ácidos que não tenham sofrido a prévia correção. 
 

3.7.3.8. Capacidade de Troca Catiônica (CTC) 
 
 Solos com maior CTC têm mais capacidade de imobilizar metais pesados e 
portanto suportam doses maiores de lodo com maior segurança. 
 

3.7.3.9. Proximidade de Corpos de Água 
 
 Para evitar que o lodo seja transportado por erosão, deve haver uma distância de 
pelo menos 100 metros entre a área de aplicação do lodo e rios, lagos etc. Esta distância 
deve ser aumentada para solos com maior declividade, especialmente quando não 
houver a proteção de matas ciliares. 
 

3.7.3.10. Registros de Utilização 
 

Toda incorporação de lodo a solos agrícolas deve ser registrada localizando-se 
claramente através de mapas as áreas que receberam lodo, as doses e os teores de metais 
pesados do lodo que foi utilizado. 
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3.7.4 Culturas Recomendadas 

 

 As propriedades do lodo de esgoto são semelhantes a outros produtos orgânicos 

usados normalmente na agricultura (esterco suíno, bovino, avícola), portanto em termos 

de resultados agronômicos, o lodo poderia ser aplicado à maioria das culturas. Porém, 

algumas culturas se prestam mais que outras para o uso do lodo, seja por aproveitarem 

melhor sua composição química e liberação lenta do nitrogênio, seja por eliminarem os 

riscos associados à reciclagem de resíduos animais, principalmente com relação aos 

patógenos. 

 De uma forma geral, qualquer cultura de grãos ou frutas que não entram em 

contato direto com o solo – e portanto com o lodo aplicado – pode ser considerada 

adequada, sob o ponto de vista de segurança sanitária. 

 De uma forma mais restrita, culturas destinadas a serem consumidas cruas pela 

população, não devem ser plantadas em terrenos que recebam lodo. 

 O milho e as gramíneas, de modo geral (trigo, cano, sorgo) pelas suas 

características, são as culturas mais recomendadas e as que dão melhores respostas ao 

uso do lodo. Outras aplicações como fruticultura, reflorestamento e recuperação de 

áreas degradadas também são alternativas interessantes, dentro de critérios específicos 

de utilização (SANEPAR, 1997). 

 

3.7.4.1. Milho 

 

 É uma das culturas que melhores resultados têm sido observados pelo uso do 

lodo. Seu período de vegetação longo e necessidades de nitrogênio se adaptam ao 

período de mineralização da matéria orgânica do lodo e à liberação dos nutrientes. A 

aplicação do lodo na cultura do milho também previne a depauperação húmica do solo, 

principalmente no plantio de milho para silagem. 

 No milho, os grãos ficam longe do solo e a colheita é mecânica, o que 

praticamente elimina qualquer risco de contaminação biológica. 
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3.7.4.2. Outras Gramíneas 

 

 Trigo, aveia, cana-de-açúcar e outras gramíneas também dão boas respostas ao 

uso do lodo. A cana-de-açúcar, por ser uma cultura mecanizada e industrializada, além 

de exigente em nitrogênio, é também altamente promissora ao uso do lodo. 

 

3.7.4.3. Feijão e Outras Leguminosas 

 

 O feijão e outras leguminosas apresentam respostas menos intensas que as 

gramíneas, pois são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico por simbiose. O aporte 

mineral mais importante neste caso é o fósforo. 

 

3.7.4.4. Fruticultura 

 

 As espécies frutíferas também podem se beneficiar pelo uso do lodo. No plantio 

de mudas, nas covas, o lodo pode ser misturado ao solo, resultando numa aplicação 

bastante segura do ponto de vista sanitário, desde que tomados os devidos cuidados na 

sua manipulação. 

 A adubação de árvores adultas deve ser feita incorporando-se o lodo ao solo para 

evitar escorrimento superficial. Laranja, café, maçã e demais espécies se enquadram 

nesta aplicação. 

 

3.7.4.5. Pastagens 

 

 Em vários países, o lodo é utilizado em pastagens tanto para criação extensiva 

como para silagem. 

 A bibliografia internacional alerta para o risco de contaminação de animais por 

patógenos e preconiza que após a aplicação do lodo, a parcela deve ficar isolada por 

pelo menos dois meses antes de ser liberada para o pastejo. 
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3.7.4. Outras Aplicações 

 

 Reflorestamento 

 

 É uma excelente opção para o uso do lodo, permitindo a aplicação de doses 

maiores, com alto grau de segurança, devido ao longo ciclo vegetativo das espécies e 

pelo fato de não se tratar de produção alimentar. 

 Na aplicação florestal, especial cuidado deve ser dado às condições topográficas. 

Se a adubação foi feita na cova, existe segurança com relação ao transporte de 

patógenos. Se a adubação for superficial e, principalmente, se feita em árvores adultas, a 

limitação da possibilidade de mecanização (distribuição e incorporação do lodo ao solo) 

pode ser um fator limitante, principalmente sob o aspecto sanitário. 

  

Recuperação de áreas degradadas 

 

 O maior problema dos solos degradados está ligado ao seu desequilíbrio químico 

e quase total ausência de matéria orgânica, o que limita sua vida microbiológica, 

capacidade de retenção de nutrientes e muitas outras funções vitais ao desenvolvimento 

das plantas. 

 Os solos podem ser degradados por obras de terraplanagem, mineração, erosão 

etc. 

 Na recuperação de áreas degradadas, deve ser dada atenção às condições 

topográficas e à possibilidade de mecanização, já que o lodo normalmente será disposto 

em solo descoberto e sujeito a erosão. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGIA 

 

 Os lodos utilizados neste trabalho foram coletados nos digestores secundários 

das estações de tratamento de esgotos da Ilha do Governador e Penha no estado do Rio 

de Janeiro. 

 A estação de tratamento de esgoto da Ilha do Governador, faz parte do Programa 

de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), e, recentemente foi ampliada, e, trata 

agora 525 litros de esgotos por segundo (45 milhões de litros por dia) atendendo uma 

população, hoje, de cerca de 400 mil habitantes, cujo processo de tratamento é o 

biológico de lodos ativados. 

 A estação de tratamento de esgoto da Penha como também a da Ilha do 

Governador, faz parte do PDBG e opera com biofiltros e lodos ativados e serve ao 

populoso bairro da Penha da cidade do Rio de Janeiro, tratando uma vazão em torno de 

600 litros por segundo. Seu efluente tem acesso direto às águas da Baía de guanabara 

em ponto de alta densidade demográfica. 

 O processo de tratamento de esgoto através de filtração biológica foi utilizado 

pela primeira vez em 1897, na Inglaterra (BOLTON, 1973). 

 Inicialmente as unidades de filtro biológico eram construídas de tanques, cheios 

de pedregulho, onde os esgotos eram retirados por algum tempo, estabelecendo-se um 

ciclo operacional de enchimento e esvaziamento. Na época, procurava-se relacionar a 

depuração dos esgotos retidos com a presença de microrganismos produtores de limo. A 

operação descontínua, a rápida colmatação dos espaços vazios, e a necessidade de ciclos 

operacionais, limitaram por muito tempo a capacidade de tratamento daquelas unidades. 

A aplicação do processo aumentou com a evolução de modelos de fluxo contínuo, 

através de dispositivos de distribuição de esgotos no meio suporte, eliminando as 

manobras e dispositivos do funcionamento intermitente. 

 O nome dado, filtro biológico, não retrata o mecanismo do processo. Na 

verdade, a denominação é incorretamente empregada, pois o processo não realiza 

qualquer operação de peneiramento ou filtração. Resumidamente o contato do esgoto 

afluente com a massa biológica contida no filtro biológico realiza uma oxidação 

bioquímica. 
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 O mecanismo do processo é caracterizado pela alimentação e percolação 

contínua de esgotos através do meio suporte. A continuidade  da passagem dos esgotos 

nos interstícios promove o crescimento e a aderência de massa biológica na superfície 

do meio suporte. Esta aderência é favorecida pela predominância de colônias 

gelatinosas chamadas de zooglea, mantendo suficiente período de contato da biomassa 

com o esgoto. 

 Garantido o equilíbrio bioquímico, as substâncias coloidais e dissolvidas são 

transformadas em sólidos estáveis em forma de flocos facilmente sedimentáveis. 

 Nas condições favoráveis ao processo a massa biológica agregada ao meio 

suporte retém a matéria orgânica contida no esgoto, através do fenômenos de adsorção. 

A síntese de novas células promove o aumento das camadas internas, junto à superfície 

do meio suporte, onde o processo de oxidação se realiza anaerobicamente. 

 As condições favoráveis à adsorção da matéria orgânica, das bactérias aeróbias e 

anaeróbias, e a preservação de ambientes úmidos e ventilação, garantem a oxidação dos 

compostos, gerando como subproduto gás carbônico (CO2), ácido nítrico (HNO3) e 

ácido sulfúrico (H2SO4). As substâncias alcalinas contidas nos esgotos neutralizam os 

ácidos, transformando-se em sais solúveis em água ( carbonatos, nitratos e sulfatos). 

Parte do gás carbônico permanece em solução ou se desprende na atmosfera (JORDÃO, 

1995). 

 Os gases acumulados produzidos na cama anaeróbias provocam a “explosão” de 

toda a massa biológica agregada ao meio suporte, desprendendo-a, e facilitando o seu 

arraste pelo fluxo de esgoto. Este material constitui o lodo, normalmente removido por 

sedimentação em unidades de decantação. Este fenômeno de “desbarramento” é função 

das cargas hidráulicas e orgânicas ao filtro biológico, sendo estas cargas utilizadas para 

a classificação das unidades em grosseiras, de baixa, média e alta capacidade. 

 A intensa atividade biológica desenvolvida pelo processo favorece o 

desenvolvimento de grande variedade de microrganismos constituídos de bactérias 

aeróbias, facultativas e anaeróbias, predominando as bactérias facultativas . Os fungos 

também estão presentes nos filtros biológicos, nas camadas aeróbias, e competem com 

as bactérias no consumo de alimentos. 
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 Pode-se considerar como as principais partes de um filtro biológico, os 

dispositivos de distribuição, o meio filtrante e o sistema de drenagem. 

 Na estação de tratamento de esgotos de Penha (RJ), os distribuidores são móveis 

e rotativos. Os distribuidores rotativos apresentam características favoráveis a 

distribuição uniforme, semelhante a uma chuva contínua sobre toda a superfície do meio 

filtrante do tanque, que nesse caso é circular. 

 Os braços distribuídos são distribuidores a uma coluna central que gira sobre 

uma base ligada a tubulação afluente. Uma série de bocais nos braços efetuam a 

distribuição uniforme do esgoto a tratar. Estes bocais estão localizados sempre de um 

mesmo lado dos braços, de modo a permitir o movimento, pelo próprio líquido, dos 

braços rotativos. 

 O material para o  meio filtrante depende principalmente da disponibilidade 

local de material adequado e de seu custo de transporte. Tradicionalmente têm sido 

usado pedregulho, cascalhos, pedras britadas, escórias de fornos de fundição e outros 

materiais inertes (ROQUE, 1997). 

 Escolhido o material, este é racionalmente arrumado nos tanques, de modo a 

permitir que o esgoto e o ar possam circular livremente, mantendo o ambiente nas 

condições aeróbias favoráveis ao equilíbrio da cultura microbiológica. 

 Geralmente adota-se pedra britada de diâmetro variando de 5 cm a 10 cm, 

previamente lavada e isenta de outras substâncias estranhas capazes de prejudicar a sua 

eficiência. O material não deve ser de forma achatada ou lisa. 

 A profundidade do meio filtrante pode variar entre 0,90 e 2,40 metros, 

dependendo das cargas aplicadas. Normalmente, para os filtros chamados de alta 

capacidade, esta profundidade varia entre 0,90 e 2,00 metros, podendo para os de baixa 

capacidade atingir até 3,00 metros ou mais (JORDÃO , 1995). 

 Recentemente o plástico tem sido utilizado como meio filtrante com bons 

resultados. A grande vantagem do meio plástico é possuir um maior coeficiente de 

vazios e, portanto, uma superfície específica mais ou menos igual a das pedras. Como é 

mais leve, tem facilitado o transporte e o arranjo nos tanques. 

 A distribuição uniforme na superfície e através do meio filtrante, depende 

principalmente de um eficiente sistema de drenagem, situado no fundo da camada 

filtrante. 
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 O sistema de drenagem consiste de blocos ou calhas pré-moldadas de concreto, 

barro vidrado, cimento amianto ou plástico, dispostos em toda a extensão do fundo do 

filtro, com condições de escoamento para receber continuamente o esgoto aplicado na 

unidade e conduzí-lo ao canal efluente no fundo. Os blocos ou telhas drenantes possuem 

orifícios cuja área total não deverás ser inferior a 20% da área da superfície horizontal 

de cada peça (ROQUE, 1997). 

 Os processo dos lodos ativados é biológico. Nele o esgoto afluente e o lodo 

ativado são intimamente misturados, agitados e aerados ( em unidade chamadas tanques 

de aeração), para logo após se separar os lodos ativados de esgoto tratado (por 

sedimentação em decantadores). O lodo ativado separado retorna para o processo ou é 

retirado para tratamento específico ou destino final, enquanto  o esgoto já tratado passa 

para o vertedor do decantador no qual ocorreu a separação. 

 O processo dos lodos ativados originou-se na Inglaterra em 1913. O 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 o retorno de outros flocos previamente formados 

(JORDÃO, 1995). 

 As necessidades de oxigênio dos flocos são elevadas, sendo necessário suprir 

oxigênio ao processo, por absorção forçada da atmosfera ou por injeção de ar no meio 

líquido. A quantidade de floco, naturalmente presente, é relativamente pequena, sendo 

necessários um tempo muito longo e um volume de tanque muito grande, para tornar 

efetivo o processo em condições naturais. Por estas razão se mantém nos tanques de 

aeração uma concentração elevada de flocos, através do retorno contínuo do lodo do 

decantador secundário aos tanques de aeração. 

 Os lodos gerados no filtro biológico e no processo de lodos ativados nas estações 

de tratamento de esgotos citadas, são enviados para o decantador secundário e depois 

para o digestor secundário anaeróbico. 

 A digestão anaeróbia é um processo fermentativo a que são submetidos diversos 

tipos de resíduos (urbanos, rurais ou industriais), com uma ou mais das seguintes 

finalidades: tratamento dos resíduos ( remoção da matéria orgânica poluente e dos 

microrganismos patogênicos), produção de biogás e produção de biofertilizantes mais 

estáveis, mais ricos em nutrientes assimiláveis e com melhores qualidade sanitárias em 

relação ao material original. 
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 De  uma forma simplificada, o processo ocorre em duas etapas. Na primeira 

etapa, a matéria orgânica complexa é transformada em compostos simples como ácidos 

orgânicos voláteis, CO2, H2 etc., pela ação de enzimas extracelulares, das bactérias 

acetogênicas ( que transforma os demais ácidos voláteis em ácido acético, H2 e CO2). 

Na Segunda etapa, estes produtos são transformados principalmente em CH4 e CO2, 

pela ação das bactérias metanogênicas. 

 As bactérias metanogênicas se reproduzem mais lentamente e são mais sensíveis 

a condições adversas ou a alterações das condições do ambiente, em relação as bactérias 

acidogênicas. Desta forma, o passo limitante do processo é a geração de metano, a 

menos de alguns casos específicos em que a hidrólise da matéria orgânica complexa é o 

passo limitante (SOUZA, 1984). 

 Os fatores que influenciam diretamente a digestão, podendo modificar a 

velocidade de decomposicão são: a adicão diária de quantidades convenientes de lodos 

frescos, o pH, a temperatura e a agitação. 

 Com a adição diária de lodos frescos em proporções adequadas ao lodo digerido, 

pode ser estabelecido o equilíbrio desejável entre os alimentos (matéria orgânica) e os 

organismos com suas enzimas, indispensáveis a uma digestão mais rápida. Os lodos , 

em digestão avançada, contém substâncias que exercem o efeito de “Tampão” sobre os 

produtos intermediários da decomposição .Em condições diversas causando um 

aumento da concentração de ácidos voláteis no material em digestão provoca uma queda 

no pH do meio quando a alcalinidade do sistema não é suficientemente elevada. O 

maior problema reside nesta queda de pH, a valores inferiores a 6,8 ,pois isto acaba 

favorecendo ainda mais as bactérias acidogênicas (cujo pH ótimo é cerca de 5,5 a 6,0) e 

prejudicando ainda mais as bactérias metanogênicas (cujo pH ótimo é cerca de 6,8 a  

7,2), podendo em caso mais drásticos provocar a perda total do digestor. 

 Para o ajuste do pH, é conveniente a utilização de cal até se atingir pH 6,7 a 6,8. 

Caso se continue, a partir deste ponto, a adição de cal, haverá um acentuado consumo de 

CO2 dos gases da digestão e a formação de carbonato de cálcio, insolúvel, havendo 

então pouco efeito na alcalinidade bicarbonato, e consequentemente no pH. 

 A soda é mais eficiente, visto que mesmo consumindo também o CO2 dos gases, 

não forma precipitados. O ideal seria, não fosse a questão do custo, a adição de 

bicarbonato, que eleva diretamente o valor da alcalinidade, e do pH, sem que ocorra 

dissolução do CO2  (SOUZA,l984). 
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 As bactérias metanogênicas são bastante sensíveis a variações, especialmente a 

elevações de temperatura, as quais devem, portanto, sempre ser evitadas. 

 O processo pode ocorrer nas faixas mesofílica (15 a 45o C) ou termofílica (50 a 

65oC) de temperatura. Na faixa mesofílica a digestão anaeróbia se desenvolve bem em 

temperaturas desde 30 até 40oC (temperatura ótima entre 35 a 37oC); muito mais 

importante do que operar na temperatura ótima, é operar sem variações significativas na 

temperatura. Na faixa termofílica, a temperatura ótima está entre 57 e 62oC. 

 Mesmo quando todos os fatores que influenciam a digestão anaeróbia estão 

devidamente controlados, o processo pode não ocorrer satisfatoriamente, devido a falhas 

operacionais. 

 Esta situação se verifica, por exemplo, na partida dos digestores. Para uma 

partida adequada, é conveniente, antes de mais nada, preencher o digestor com a maior 

quantidade possível de lodos em digestão, ou na sua falta, com materiais que 

normalmente já contenham bactérias anaeróbias(principalmente metanogênicas), 

convenientemente diluídos. 

 A alimentação dos digestores com o resíduo a ser digerido deve ser iniciada com 

pequenas cargas orgânicas, em relação a carga inicial prevista para o digestor; o 

aumento da carga orgânica aplicada deve ser efetuado lentamente, e somente quando o 

sistema mostrar que conseguiu digerir a carga que estava sendo anteriormente aplicada. 

 A mistura do material contido nos digestores, com os lodos frescos introduzidos, 

contribui para acelerar e melhorar o processo de digestão. 

 Os lodos frescos constituem uma suspensão heterogêneas de substâncias 

orgânicas e inorgânicas incluindo gorduras, carboidratos e proteínas em teores variáveis. 

 Com a digestão são obtidas a liquefação, gaseificação, a mineralização e a 

humificação da matéria orgânica. 

 A liquefação compreende a produção e liberação de água, assim como, a 

transformação de grandes partículas de lodo em substâncias solúveis ou finamente 

dispersas. Este parece ser um processo extracelular, que depende fundamentalmente da 

ação enzimática. 

 A gaseificação é um processo intracelular considerado essencial para a digestão. 

Aliás, a boa operação das instalações consiste justamente no equilíbrio e na harmonia 

destas duas fases. 
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 A parcela de matéria orgânica que não é convertida em gás apresenta condições 

de maior estabilidade, sendo excedida pela quantidade de substâncias minerais 

(mineralização). 

 O produto final, relativamente estável, sem cheiro ofensivo e de cor escura, 

assemelha-se ao húmus, isto é, a matéria orgânica encontrada em terrenos onde existem 

detritos vegetais em decomposição lenta. 

   

4.1- Amostragem 

 

 Nos digestores secundários das estações da Ilha do Governador e Penha no 

Estado do Rio de Janeiro, a freqüência de coleta foi semanal entre os dias 19/07/1999 a 

09/08/1999. A amostragem foi simples nos dois casos e coletado no ponto dois do 

digestor, sendo a mesma fracionada em duas porções de 1800ml. Uma das frações 

serviu de testemunho. A outra fração sofreu o tratamento de calagem a 50% em relação 

ao seu peso seco. Utilizou-se cal virgem como substância de tratamento para 

desinfecção. 

 A amostra testemunha foi analisada imediatamente e a amostra que sofreu o 

processo de calagem foi realizada após 7 dias. 

 

4.2- Determinação do pH das amostras sem e com cal. 

 

 Pesou-se 10g da amostra e passou-se para um becker de 100ml, juntou-se água 

fervida (isenta de gás carbônico), aguardou-se 4 horas para fazer a determinação em um 

potenciômetro com eletrodo devidamente calibrado. 

 

4.3- Determinação de sólidos seco e umidade nas amostras utilizadas no 

experimento. 

 

 A umidade das amostras de lodo sem e com cal foi determinada pelo processo de 

secagem em estufa a 65° por 16 horas. Após o resfriamento em dessecador, as amostras 

foram pesadas. 

 Os sólidos secos foram determinados por diferença entre 100% e o valor de 

umidade determinado experimentalmente das amostras. 
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4.4- Análises microbiológicas 
 
 Nas análises microbiológicas de califormes totais e fecais foi utilizada a técnica 

de tubos múltiplos conforme o Standard Methods. A presença de Salmonela foi 

determinada também segundo o procedimento descritos no “ Manual de métodos para 

análises microbiológicas e parasitológicas em reciclagem agrícola de lodo de esgoto” 

(SANEPAR, 1998) e da norma CESTESB L5 218.. 

 

4.5- Determinação de Metais Pesados 

 

 Foram determinados os seguintes metais pesados: cádmio, cobre, níquel, 

chumbo e zinco. Todos os metais foram determinadas por espectrometria de absorção 

atômica com chama de ar-acetileno, após dissolução em forno de microondas sob 

pressão, usando o método EPA 3051: Dissolução de 0,5 g de amostra em 10 ml de 

HNO3 conc. , durante 10 minutos a 1750 C. e 200 PSIG. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 A cal, por ser um produto alcalino forte e normalmente de preço reduzido, é 

utilizada em diversas atividades relacionadas com a preservação das condições 

sanitárias e da higiene nas grandes e pequenas comunidades. Com a alcalinidade que 

transmite ao meio em que é adicionado, a maioria dos microrganismos não encontram 

um meio adequado para o seu crescimento e sobrevivência e, assim, o ambiente fica 

desinfectado e livre de maus odores. 

 A cal é um alcali mundialmente utilizado no tratamento de esgoto e do lodo de 

esgoto. Os efeitos bactericidas da cal sobre as formas vegetativas de bactérias são 

conhecidos. Na estabilização do lodo a cal é usada na forma de CaO ou Ca (OH)2. 

 A estabilização com cal é um processo muito simples. Essencialmente, o pH do 

lodo é aumentado pela adição de cal e é proporcionado um tempo de contato adequado. 

As características químicas e físicas do lodo também são alteradas pelas reações que 

ocorrem. A química do processo não é bem entendida, embora seja aceito que ocorra 

alguma quebra de moléculas complexas por reações tais como hidrólise e 

saponificações, e neutralização de ácidos, devido ao ambiente altamente alcalino criado 

pela adição de cal . 

 Quando a cal é adicionada, os microrganismos envolvidos na decomposição do 

lodo e os patógenos são severamente inibidos, inativados ou destruídos, pelos altos 

níveis de pH. No lodo adequadamente estabilizado, pouco ou nenhuma decomposição 

ocorre e, consequentemente, os odores não são produzidos. O ajuste do pH pode causar 

liberação de gás; à pH alto (> 10,5) o gás amônia é emitido, e a pH baixo (< 6,0) é 

provável que haja a liberação de sulfeto de hidrogênio. 

 O nitrogênio está presente nos esgotos numa variedade de formas devido a seus 

vários estados de oxidação, e por mudar rapidamente de um estado a outro, dependendo 

das condições físicas e bioquímicas presentes. A concentração de nitrogênio total em 

esgoto municipal típico varia de cerca de 15 a acima de 50 mg/l. Cerca de 60% disto 

está na forma de amônia e o restante na forma orgânica. A amônia pode estar presente 

como amônia molecular, NH3, ou como íon amônio, NH4
+. O equilíbrio entre estas duas 

formas na água é fortemente dependente do pH e da temperatura. A pH 7, somente os 

íons amônio estão presentes e a pH 12, somente o gás amônio dissolvido. A amônia é 
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liberada durante o processamento com cal devido ao alto pH resultante da adição de 

reagentes secos. 

 Os esgotos contém enxofre na forma de sulfeto e sulfatos. Os esgotos municipais 

usualmente não contém muito enxofre, mas os esgotos industriais como os de curtumes 

podem conter valores elevados. A presença de sulfitos ou sulfetos podem causar sérios 

problemas de odor se forem desenvolvidas condições anaeróbias. O principal efeito de 

um pH alto é suprimir a emissão de sulfetos voláteis e ácidos graxos, enquanto que as 

aminas e a amônia aumentarão. 

 O processo padrão de estabilização de lodo com cal preconizada pela EPA, 

envolve a adição de suficiente quantidade de cal para alcançar e manter um pH maior ou 

igual a 12 por 2 horas . 

 Ainda segundo a WPCF, 1985, as mudanças químicas que ocorrem no lodo 

durante o processo de estabilização com a cal incluem (IDE ET. AL., 1993): 

 

 - Redução na concentração de sólidos suspensos voláteis de 10 a 35%, resultante 

da diluição com cal e alguma perda de orgânicos voláteis para a atmosfera. Porém, se 

ocorrer alguma destruição de sólidos voláteis a perda será pequena; 

 

 - Aumento na concentração de sólidos suspensos totais, devido a adição de 

sólidos de cal e precipitação de sólidos dissolvidos; 

 

 - Redução nos valores de fósforos solúveis por causa da reação com o 

ortofosfato para formar precipitado de fosfato de cálcio. 

 

 Um sistema de estabilização de lodo com cal, adequadamente projetado e 

operado, deve ser capaz de: 

 

 - Reduzir significantemente patógeno e odores; 

 - Melhorar as características de desaguamento (condicionadores químicos 

adicionais podem ser requerido); 

 - Suportar mudanças nas composições químicas e quantidade de lodos 

produzidos; 
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 - Reduzir os valores de nitrogênio como um resultado da remoção de amônia. 

Esta perda é normalmente pequena a menos que o lodo seja vigorosamente misturado 

ou aplicado no solo enquanto ainda apresenta pH alto; e  

 - Aumentar a alcalinidade total. 

 

  Métodos 

 

 1 – Determinação de sólidos secos e umidade nas amostras utilizadas no 

experimento. 

 

 A umidade das amostras de lodo foi determinada pelo processo de secagem em 

estufa a 65ºC por 16 horas. Após o resfriamento em dessecador, as amostras foram 

pesadas. Os sólidos secos foram determinados por diferença entre 100% e o valor de 

umidade determinado experimentalmente das amostras. 

 

 2 – Fracionamento da amostra de lodo digerido. 

 

 A amostra de lodo digerido foi fracionada em duas frações de 1800 ml. Uma das 

frações foi utilizada como testemunho (lodo digerido sem cal). A outra fração sofreu o 

tratamento de desinfecção com a cal (lodo digerido com cal). 

 

 3 – Calagem da amostra de lodo. 

 

 A fração de lodo digerido com cal sofreu calagem de 50% em relação ao seu 

peso seco. 

 

 4 – Determinação do pH nas amostras sem e com cal. 

 

 Pesou-se 10g da amostra em um becker de 100 ml e juntou-se 50 ml de água 

fervida (isenta de gás carbônico), e após resfriamento efetuou-se a medidas do pH com 

auxilio de potenciômetro. 
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 5 – Pesquisa de Salmonelas nas amostras de lodo digerido sem cal e com cal. 

 

 Entre os microrganismos patogênicos mais comuns encontram-se as bactérias do 

gênero Salmonella, amplamente distribuídas na natureza e responsáveis por um elevado 

número anual de infecções gastrointestinais agudas e quadros de tóxicoinfecções 

alimentares, cuja incidência vem aumentando em termos mundiais caracterizando um 

importante problema de saúde pública. 

 A presença de Salmonella junto a esgotos é intermitente e está na dependência 

das condições de saúde das populações humanas e animais da região. A resistência da 

bactéria aos fatores ambientais justifica a utilização deste parâmetro em estudos que 

visam avaliar a eficácia dos processos de tratamento de água residuárias e lodos de 

esgoto (ANDRAUS ,ET, AL., 1998). 

 Pesquisou-se Salmonella em três porções de 25g nas duas frações de 1800 ml da 

amostra de lodo digerido (testemunho e fração que sofreu calagem a 50%). 

 As determinações de Salmonella foram qualitativas, e o método de pesquisa 

aplicado baseou-se nos textos do STANDARD METHODS e a norma CETESB L5 218. 

 A técnica de determinação da presença ou ausência de Salmonella utiliza-se de 

meios seletivos e diferenciais para seu isolamento. Precede-se inicialmente a um pré-

enriquecimento com água peptonada tamponada, usada para a multiplicação e 

recuperação de células estressadas de Salmonella, principalmente em amostras de lodo e 

solo. Trata-se de um meio de baixa seletividade, onde o pH se mantém constante 

durante o período de incubação. A seguir, procede-se a inoculação em meios de 

enriquecimento seletivos, próprios para inibir outras bactérias e favorecer o crescimento 

da Salmonella. Utilizando-se meios seletivos e diferenciais, obtém-se colônias típicas 

que são submetidas a triagem bioquímica e finalmente procede-se ao teste sorológico 

para confirmação. 

 A pesquisa foi realizada imediatamente após a coleta do lodo digerido bruto e o 

lodo digerido calado após 7 dias. 

 

 6 – Determinação de coliformes totais e fecais em amostras de lodo digerido 

bruto e calado. 

 

 A contagem de coliformes pode ser realizada pelos métodos: tubos múltiplos e 

membrana filtrante. O método da membrana filtrante é adequado apenas a amostras 
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líquidas, e por isso impróprio ao exame de lodos. Assim, optou-se pela técnica de tubos 

múltiplos, que é recomendada no Standard Methods. 

 Esta metodologia refere-se à determinação de organismos com base em sua 

termotolerância. 

 Os coliformes totais são bastonetes gram negativos não esporogênicos, aeróbios 

ou anaeróbios facultativos, capazes de fermentar a lactose com produção de gás, em 24 

a 48 horas a 35ºC. O grupo inclui cerca de 20 espécies, dentre as quais encontram-se 

bactérias do trato gastrointestinal de humanos, bem como de outros animais de sangue 

quente. Por essa razão, sua contagem em água e alimentos é menos representativa como 

indicação de contaminação fecal do que a contagem de coliformes fecais. 

 O grupo de coliformes fecais tem a mesma definição do grupo de coliformes 

totais, porém, são capazes de fermentar a lactose com produção de gás em 24 horas a 

44,5ºC. 

 O índice de coliformes fecais é empregado como indicador de contaminação 

fecal – ou seja, de condições higiênico-sanitárias. Presume-se que a população deste 

grupo seja constituída de alta proporção de Escherichia coli, que habita exclusivamente 

o trato intestinal do homem e de outros animais. 

 Pela técnica do número mais provável (NMP), pode-se obter informações sobre 

a população presuntiva de coliformes (teste presuntivo) e sobre a população real de 

coliformes (teste confirmativo). 

 A densidade de coliformes fecais é obtida a partir de um exame específico, 

aplicado paralelamente ao teste para confirmação de coliformes totais. 

 Os passos específicos ao teste confirmativo são: transferir uma alçada dos tubos 

positivos provenientes do teste presuntivo em caldo EC e incubar a 24 horas a 44,5ºC; 

examinar a presença ou ausência de gás e registrar os resultados. Calcular o número 

mais provável (NMP) consultando quadros específicas. 

 A pesquisa foi realizada imediatamente após a coleta do lodo digerido e o lodo 

digerido calado após 7 dias. 

 

 7 – Determinação de Metais 

 

 Foram analisados os seguintes metais pesados: cádmio, cromo, cobre, níquel, 

chumbo e zinco. 
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 Todos os metais foram determinados por espectrometria de absorção atômica 

com chama de ar-acetileno, após dissolução em forno de microondas sob pressão, 

usando o método EPA 3051: dissolução de 0,5 de amostra em 10 ml de HNO3 conc. , 

durante 10 minutos a 175ºC e 200 psig. 

 

 Os quadros 12 e 13 apresentam os resultados da determinação de sólido seco e 

umidade nas amostras utilizadas no experimento obtidos no laboratório de físico-

química da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz no Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

QUADRO 12 – Determinação de sólido seco e umidade nas amostras 

       utilizadas no experimento (Penha – RJ). 

      Umidade                   (%)      Sólido Seco             (%)  

Amostra Sem Cal Com Cal Sem Cal Com Cal 

01 

02 

03 

72, 25 

74, 40 

85, 55 

48, 13 

50, 94 

49, 40 

27, 75 

25, 60 

14, 45 

52, 87 

49, 06 

50, 60 

 

QUADRO 13 – Determinação de sólido seco e umidade nas amostras 

       utilizadas no experimento (Ilha – RJ). 

     Umidade                (%)      Sólido Seco            (%)  

Amostra Sem Cal Com Cal Sem Cal Com Cal 

01 

02 

03 

80,00 

74,95 

81,17 

57,00 

57,71 

56,80 

20,00 

25,05 

18,82 

43,00 

42,29 

41,15 

 

 O quadro 14 apresenta a determinação do pH nas amostras utilizadas no 

experimento sem e com cal. Foi observado que nas amostras com cal o pH alterou-se 

para níveis alcalinos entre 12,0 e 12,5. 
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QUADRO 14 – Determinação de pH nas amostras sem e com cal. 

pH (PENHA – RJ) pH (ILHA – RJ)  

Amostra Sem Cal Com Cal Sem Cal Com Cal 

01 

02 

03 

7,13 

7,15 

7,10 

12,5 

12,0 

12,0 

7,60 

7,40 

7,12 

12,0 

12,0 

12,0 

 

 

 O quadro 15 apresenta os resultados de coliformes totais, coliformes fecais e 

Salmonela nas amostras utilizadas no experimento. Nas amostras que foram submetidas 

ao tratamento com cal observou-se após 7 dias a ausência de coliformes totais, 

coliformes fecais e Salmonelas. 

 

 

QUADRO 15 – Determinação de coliformes totais, fecais e Salmonelas, 

nas amostras utilizadas no experimento. 

PENHA (RJ) ILHA (RJ) 

Sem cal Com cal Sem cal Com cal 

 

AMOSTRA 

CT CF S C

T 

C

F 

S CT CF S C

T 

C

F 

S

01 

02 

03 

3,5 x 106 

8,0 x 105 

3,0 x 105 

2,2 x 105 

3,0 x 105 

5,0 x 105 

P 

P 

P 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

1,3 x 106 

1,1 x 106 

2,1 x 106 

5,0 x 105 

3,0 x 103 

2,0 x 105 

P 

P 

P 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

CT = Coliforme Total.   CF = Coliforme Fecal.  S = Salmonela. 
P = Presença.     A = Ausência. 
 

 Os Quadros 16 e 17 apresenta os resultados dos metais analisados nas amostras 

utilizadas no experimento sem cal e com cal. 

 

 

 

 

 

 80



 

 

 

 

QUADRO 16 – Determinação de metais analisados na ETE Penha – RJ 

(mg/Kg Base seca). 

PENHA (RJ) 

Sem cal (mg/Kg) Com cal (mg/Kg) 

 

AMOSTRAS 

Cd Pb Zn Ni Cr Cu Cd Pb Zn Ni Cr Cu 

01 10 1409 2692 479 670 1715 2,7 364 721 112 137 353

02 5 632 1369 203 266 578 3 359 734 125 152 391

03 15 1758 3931 533 796 1592 - - - - - - 

 

 

 

QUADRO 17 – Determinação de metais analisados na ETE Ilha – RJ (mg/Kg Base 

seca). 

PENHA (RJ) 

Sem cal (mg/Kg) Com cal (mg/Kg) 

 

AMOSTRA

S Cd Pb Zn Ni Cr Cu Cd Pb Zn Ni Cr Cu 

01 10 1045 2710 205 125 1225 6 385 1220 95 33 420 

02 7 623 1944 136 80 866 4 291 826 64 33 395 

03 9 808 2471 149 106 1132 - - - - - - 

 

 

 

 Como vistas à reciclagem agrícola do lodo de esgotos, um critério puramente 

microbiológico não parece satisfazer a uma análise mais ampla dos riscos do processo 

frente a uma possível contaminação ambiental e humana. A questão que permanece 

aberta à discussão está ligada aos níveis máximos de sobrevivência que poderiam ser 

admitidos nos lodos a serem dispostos, sem colocar em risco à saúde pública, 

considerando todos os aspectos ambientais. 
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 As conseqüências seriam totalmente diferentes dependendo da espécie de 

patógenos presentes. Por exemplo, lançados ao solo, ovos de Ancylostoma duodenalis 

implicariam em sérios danos à saúde pública, tendo em vista que o verme do amarelão 

se transmite através do contato com a pele, normalmente dos pés, com o solo 

contaminado. No entanto, pouco efeito teria na saúde pública se fosse lançado num 

curso d' água, já que neste meio não há transmissão da doença. 

 O contrário acontece com o Schistossoma mansoni que num corpo receptor 

contendo o caramujo que atua como hospedeiro intermediário de cada ovo, poderia 

originar um grande número de cercárias, podendo resultar em grave risco à saúde 

pública. No entanto, disposto no solo, pouco efeito à saúde pública poderia advir. 

 A análise do risco sob esta ótica é bastante complexa porque envolveria 

considerar vários aspectos: eficiência do tratamento do lodo, tipo de solo, cultura, clima, 

bem como possíveis alterações que podem ocorrer com os microorganismos no 

ambiente (Decaimento, multiplicação, latência entre outros), rotas de transmissão, 

presença de hospedeiros, intermediários, formas de infecção, doses infectantes, 

exposição e susceptibilidade dos hospedeiros (FERNANDES ET. AL., 1996). 

 A Agência de Proteção Ambiental Americana disciplinou o uso do lodo na 

agricultura a partir de 22 de novembro de 1992 (Final Report); a integra da 

regulamentação foi publicada no Federal Register em 19 de fevereiro de 1993, para 

vigorar a partir de 22 de março de 1993. A regulamentação, abreviadamente referida 

como 40 CFR PART 503 significa em seu título completo Code of Federal Regulations 

N.º 40, PART 503 – "Standards for the use and Disposal of Sewage Sludge". 

 Os autores HUNT, BROWN, GADDIS e RATZKI (1994) resumem a 

regulamentação com relação aos pré-requisitos de qualidade microbiológica, 

parasitológica, de redução à atratividade de vetores e de concentração de metais 

pesados, para que o lodo seja considerado adequado para aplicação à granel em terras 

cultiváveis, florestas, locais de acesso público, áreas degradadas, gramados ou jardins 

domiciliares. Falam também sobre os princípios de distribuição, marketing e sobre as 

regras seguidas para sua venda ou distribuição gratuita, em sacos ou similares, tendo-se 

em vista sua aplicação no solo. Segundo esses autores, o lodo somente poderá ser 

aplicado no terreno se atender aos requisitos de redução de patógenos, existindo duas 

classes de qualidade: A e B. 
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 Classe A 

 

 Coliformes fecais < 1000 NMP/g sólidos secos, ou, menos do que 3 (três) 

Salmonelas sp. por 4 (quatro) gramas de sólidos. Os autores recomendam que o teste da 

Salmonela não seja usado como alternativa ao dos coliformes; por um lado, é menos 

preciso e, por outro, a chance de encontrar 3 bactérias Salmonelas em 4 gramas de lodo 

é muito menor do que a de encontrar 1000 coliformes numa grama. 

 

 Classe B 

 

 Coliformes fecais, no máximo 2 000 000 NMP/g sólidos secos. 

 Pertencem a classe "A" os lodos ensacados para venda ou distribuição gratuita, 

ou os aplicados em gramados e jardins residenciais: inexistem restrições para acesso 

público aos solos receptores de lodo "A". Os lodos que satisfazem a classe "B" 

destinam-se a aplicação a granel; os locais receptores tem acesso público normalizado 

(PART 503 – USEPA, 1994). 

 Os metais pesados tais como: cádmio (Cd), chumbo (Pb), zinco (Zn), níquel 

(Ni), cromo (Cr) e cobre (Cu) e outros, presentes no lodo de esgoto, sofrem várias 

reações químicas no solo. As principais são: adsorção na superfície de argila; 

complexação com os ácidos húmicos, fúlvicos, ligantes orgânicos e inorgânicos; 

precipitação como – carbonatos, hidróxidos, óxidos, sulfetos etc; oxidação e redução. O 

equilíbrio químico destas reações define a disponibilidade e toxidez para as plantas, 

solubilidade e lixiviação de um metal do solo. 

 Freqüentemente usado na química do solo, a série de IRVING-WILLIANS 

prevê que as forças de ligação metal-matéria orgânica é a ordem Cu > Ni > Zn > Cd; e 

que quanto maior a força de ligação matéria orgânica-metal, menos solúvel é o 

complexo. Portanto, contanto que as forças insolúveis de metal predominem com 

quelatos orgânicos, esta série prevê que cádmio é o metal mais solúvel, seguido pelo 

zinco e níquel, com cobre sendo o menos solúvel (IDE, ET. AL, 1993). 

 Os lodos que se destinam a solos cultiváveis não podem possuir concentrações 

de metais pesados acima das concentrações teto pré-estabelecidas no quadro 18 da 

regulamentação (USEPA, 1994). 

 São fixados limites para os mesmos sete poluentes designados na diretriz 

Européia e, ainda, para arsênio (As), o molibdênio (Mo) e o selenio (Se). Se todas as 
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concentrações forem inferiores às concentrações alternativas para poluentes (APL – 

Alternate Pollutant Limits), é dispensado o monitoramento da carga cumulativa no local 

(Kg do metal/ha do terreno) e de carga cumulativa anual (mg do metal/Kg do lodo, 

calculando-se então a carga anual aplicada: Kg do metal / por ha do solo x por ano) que 

estiver sendo aplicada (SANTOS, 1996). 

 As concentrações APL são as concentrações médias encontradas no lodo para os 

dez metais de interesse. 

 

QUADRO 18 – Limites da Regulamentação do uso do Lodo nos Estados Unidos 

          (base seca) – 40 CFR, PART 503 S 13, TABLE 1. 

APLICAÇÃO NO TERRENO PARÂMETRO 

DE 

CONTROLE 

Teto para uso útil: lodo, ou lodo beneficiado para solo, 

recuperação de áreas, distribuição ou venda (mg/Kg) 

As 

Cd 

Cr Total 

Cu 

Pb 

Hg 

Mo 

Ni 

Se 

Zn 

75 

85 

3000 

4300 

840 

57 

75 

420 

100 

7500 

 

 Os teores de metais pesados encontrados nas análises dos experimentos sem cal 

e com cal, apenas o chumbo (Pb) e o níquel (Ni) das amostras sem cal (ETE Penha – 

RJ) 01 e 03 apresentaram valores acima dos estabelecidos no quadro 18. As amostras 

com cal (ETE Penha – RJ) 01, 02 e 03, todos os metais analisados apresentaram valores 

abaixo dos estabelecidos no quadro 18. 

 Na amostra sem cal (ETE Ilha – RJ) 01, somente o chumbo (Pb) apresentou 

valor acima do estabelecido no quadro 18, e as demais amostras tanto com cal como 

sem cal, os metais estudados apresentaram valores abaixo do estabelecido no quadro 18. 
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CAPITULO 6 − CONCLUSÃO 

 

• O baixo teor de metais pesados encontrados é um indicador para a reciclagem 

agrícola, porém são necessários dados sobre a dinâmica destes íons metálicos no 

solo aplicado. 

 

• A eficiência do tratamento na eliminação de patógenos foi verificada em análises de 

lodo calado a 50% do peso seco, apresentando redução de 100% de coliformes 

totais, coliformes fecais e salmonelas  nas amostras analizadas. 

 

• A contaminação Biológica dos lodos das estações analisadas, implica na adoção de 

um processo de higienização. 

 

• Portanto o lodo higienizado com cal utilizados nos experimentos poderiam ser 

aplicados em solos agrícolas, respeitando os critérios para a escolha de áreas aptas a 

receberem o mesmo e monitoramento constante destes parâmetros. 
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