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Resumo de dissertação de mestrado apresentada à FIOCRUZ/ENSP como parte dos
requisitos necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)
Aplicação de lodos de Estações de Tratamento de Esgotos na agricultura: Estudo do
caso do Município de Rio das Ostras – RJ
A proposta de Dissertação de Tese de Mestrado apresenta uma pesquisa que
tem por objetivo desenvolver uma metodologia para disposição final adequada de lodos de
Estações de tratamento de Esgotos (ETEs) para pequenas cidades, notadamente um estudo
de caso do município de Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro. O plano diretor para
disposição adequada de lodos de ETEs prioriza a aplicação destes na agricultura visto que
a localidade estudada dispõe de infra-estrutura agrária para receber o biossólido (lodo
tratado) como insumo. Em um país como o Brasil, onde percebemos a necessidade vital de
fixação do homem no campo não podemos desperdiçar este poderoso insumo, pois além de
ser uma solução para o resíduo da estação de tratamento de efluentes também é um
condicionador de solo de boa qualidade e acessível aos agricultores mais carentes.
Esta dissertação realiza um estudo quanto à disposição final do lodo, visando a
proposição de uma alternativa viável para a comunidade antes que o problema de
disposição final do lodo se apresente. Desta forma o projeto do sistema de esgotamento
sanitário foi proposto para uma implantação racional desde sua concepção (projeto) até sua
operação incluindo neste planejamento a disposição adequada de efluentes e o estudo do
destino final do lodo.
A necessidade de um complexo estudo para a disposição do lodo no solo se dá
pela própria composição deste insumo agrícola que deve ser monitorado quanto à presença
de organismos patogênicos e metais pesados, produtos estes que após a disposição no solo
entram no ecossistema não só do solo, mas também das plantas, aqüíferos subterrâneos e
animais de pequeno e grande porte que se alimentam de gramíneas, enfim adentram a
cadeia alimentar do homem sendo muito perigosos sob o ponto de vista da Saúde Pública.
Uma outra utilização que tem sido utilizada em cidades de pequeno porte, até
pela falta de uma Segunda opção, é a disposição do lodo em aterros sanitários. Esta
disposição requer cuidados especiais na escolha da área, no projeto e exige um
monitoramento ambiental cuidadoso.
PALAVRAS-CHAVE: Biossólido, Lodo Tratado, Lodo de Esgotos, Agricultura, Rio das
Ostras
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Abstract of the dissertation presented to FIOCRUZ/ENSP as part of the necessary
requirements for obtaining the Master's Degree in Sciences (M. Sc.)
Application of Sludge from Sewers Treatment Stations in agriculture: A
case study from Rio das Ostras Municipal district – RJ
The proposal of Master's Degree Dissertation presents a research that aims to
develop a methodology for proper final disposal of Sludge from Sewers Treatment Stations
(STS) in small cities, notably a case study of the Rio das Ostras Municipal district, Rio de
Janeiro State. The managing plan for proper disposal of sludges from STS prioritizes the
application of these in agriculture respecting the studied place has agrarian infrastructure to
receive the bio-solid (treated sludge) as input. In a country like Brazil, where we noticed
the vital need to fix the man in the field, we cannot waste this powerful input because,
besides being a solution for the residue from the Sewers Treatment Stations, it is also a
conditioning of good quality soil and accessible to the most lacking farmers.
This dissertation accomplishes a study concerning the sludge final disposal,
aiming the proposition of a viable alternative for the community before the sludge final
disposal problem shows up. That way, the project of the sanitary exhaustion system was
proposed for a rational implantation since its conception (project) up to its operation,
including in this planning the proper disposal of effluents and the study of the sludge final
destiny.
The need for a complex study about the disposal of the mud in the soil occurs
by the composition itself of this agricultural input, which should be monitored with
relationship to the presence of pathogenic organisms and heavy metals, products that, after
the disposal in the soil, enter the ecosystem, not only the soil one, but also the plants,
underground aquiferous, and small and big animals, which feed themselves from
gramineous plants, finally entering man’s feeding chain, being very dangerous under the
Public Health point of view.
Another application that has been used in small cities, even for the lack of a
Second option, is the disposal of mud into sanitary embankments. This disposal requires
special cares in choosing the area, as well as in the project and it demands a careful
environmental monitoring.
KEY-WORDS: Bio-solid, Treated Sludge, Sewers Sludge, Agriculture, Rio das Ostras.
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1 – INTRODUÇÃO
A proposta de Dissertação de Tese de Mestrado apresenta uma pesquisa que tem
por objetivo desenvolver uma metodologia para disposição final adequada de lodos de
Estações de tratamento de Esgotos (ETEs) para pequenas cidades, notadamente um estudo de
caso para o município de Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro. O plano diretor para
disposição adequada de lodos de ETEs prioriza a aplicação destes na agricultura visto que a
localidade estudada dispõe de infra-estrutura agrária para receber o biossólido (lodo tratado)
como insumo. Em um país como o Brasil, onde percebemos a necessidade vital de fixação do
homem no campo não podemos desperdiçar este poderoso insumo que é o biossólido (lodo
tratado) pois além de ser uma solução para o resíduo da estação de tratamento de efluentes,
que é um passivo ambiental, também é um condicionador de solo de boa qualidade e acessível
aos agricultores mais carentes, devido ao fato de ser distribuído gratuitamente pela prefeitura
municipal.
A proposta desta dissertação é realizar um estudo quanto à disposição do lodo,
pois no momento a primeira estação de tratamento de esgotos do município está em fase de
projeto e em breve estará sendo construída. Visamos então propor uma alternativa viável para
a comunidade antes que o problema de disposição final do lodo se apresente. Desta forma o
projeto do sistema de esgotamento sanitário foi proposto para uma implantação racional desde
sua concepção (projeto) até sua operação incluindo neste planejamento a disposição adequada
de efluentes e o estudo do destino final do lodo.
A necessidade de um complexo estudo para a disposição do lodo no solo se dá
pela própria composição deste insumo agrícola que deve ser monitorado quanto a presença de
organismos patogênicos e metais pesados. Produtos estes que após a disposição no solo
entram no ecossistema não só do solo, mas também das plantas, aqüíferos subterrâneos e
animais de pequeno e grande porte que se alimentam de gramíneas, enfim adentram a cadeia
alimentar do homem sendo muito perigosos sob o ponto de vista da Saúde Pública.
Uma outra utilização que tem sido utilizada em cidades de pequeno porte, até pela
falta de uma segunda opção, é a disposição do lodo em aterros sanitários. Esta disposição
requer cuidados especiais na escolha da área, no projeto e exige um monitoramento ambiental
cuidadoso.

1

2 - OBJETIVOS
O tratamento dos esgotos, que com certeza irá proteger o meio ambiente não
poluindo os solos, rios e mares, resulta na produção de um lodo rico em matéria orgânica e
nutrientes, denominado lodo de esgoto ou biossólido, havendo necessidade de uma adequada
disposição final deste "resíduo". Entretanto, diversos projetos de tratamento de esgotos não
contemplam o destino final do lodo produzido e com isso anulam-se parcialmente os
benefícios da coleta e do tratamento de efluentes. Torna-se necessário o desenvolvimento de
alternativas seguras e factíveis para que este produto não se torne um novo problema
ambiental, mas sim que tiremos vantagens ambientais de sua disposição.
Vale a observação de que um despejo inadequado deste "resíduo" no ambiente
poderá reverter-se como um dano a Saúde Pública desta própria comunidade ou até de outras
comunidades circunvizinhas, pois quando lançamos este tipo de efluente em um corpo hídrico
não somente estaremos poluindo como também proporcionando a oportunidade de provocar
doenças de veiculação hídrica.
Nosso objetivo geral será um levantamento bibliográfico amplo relativo ao lodo e
todas as suas implicações, entre elas; sua geração nos diferentes tipos de tratamentos, sua
mais variada composição e os motivos que levam a alterar esta composição e a sua utilização
na agricultura.
Como objetivos mais específicos pretendemos com a aplicação deste estudo
fomentar a preservação do meio ambiente no município através da despoluição de suas praias
e áreas de manguezais, com propostas futuras de implantação do ecoturismo em suas áreas
preservadas.
A proposta visa também o desenvolvimento do pequeno agricultor com o
incremento de sua produção através da aplicação do biossólido, principalmente nas áreas de
assentamento dos Sem-Terra no município, visto que estas comunidades sobrevivem hoje em
estado de completa miséria.
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3 – METODOLOGIA

A fim de atender aos nossos objetivos buscamos uma metodologia de disposição final
do lodo de esgoto para o Município de Rio das Ostras (RJ) que atenda aos aspectos sanitários
e ambientais nacionalmente estabelecidos.
Neste levantamento procuramos observar experiências de aplicações de biossólido na
agricultura similares ao caso em estudo, visando utilizá-los como metas a serem atingidas ou
até utilizar as experiências equivocadas como caminhos a serem evitados.
Um dos obstáculos a serem vencidos no estudo verificou-se na qualidade de
composição do lodo que no futuro deve ser produzido pela estação de tratamento de esgotos.
Sendo a cidade de características turísticas e portanto com população flutuante sazonal na alta
temporada de verão optou-se por comparar lodo de populações semelhantes encontradas na
região, já que toda esta parte do Estado tem as mesmas características e peculiaridades.
Chamada de Região dos Lagos é formada por cidades localizadas a beira-mar, com terras e
vegetações de mesmas características e com recursos advindos principalmente do turismo,
“royalties” do petróleo, pesca e atividades agrícolas.
Os estudos de lodo produzido por outra cidade próxima e com as mesmas
características de economia e crescimento populacional e como pólo de atração turística visa
no interior do trabalho buscar os subsídios necessários para as possíveis alternativas já “a
priori” determinadas e esperadas que aconteçam devido as diversas semelhanças, embora de
antemão saibamos que na área ambiental a certeza de resultados só é dada no momento das
determinações específicas locais.
Porém é justificado esperar condições semelhantes de modo a Prefeitura ter como
gerenciar o destino de seus biossólidos produzidos pelo tratamento de efluentes.
Como mais especificamente pretendemos estudar alternativa de aplicação de lodo na
agricultura propusemos as seguintes fases de modo a atingir os objetivos:
1a fase
Elaboração de pesquisa bibliográfica relacionada aos fatores que poderiam
influenciar na elaboração do plano diretor para aplicação de biossólidos na agricultura,
baseando em bibliografia nacional e internacional relativas ao assunto em questão.
Nessa fase foram pesquisados: as legislações existentes para coordenar a
aplicação deste insumo na agricultura; a composição deste lodo já constatada no Brasil; tipos
de culturas e solos que melhor receberiam este insumo entre outros dados que podem ser
observados no corpo desta dissertação.
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2a fase
Caracterização agronômica do município a partir de dados fornecidos pela
Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca da prefeitura de Rio das Ostras; do
escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
Esta caracterização teve por objetivo constatar se os tipos de solos e culturas
existentes seriam as indicadas para a aplicação de biossólidos.
Através de dados levantados na primeira fase foram identificados os municípios de
Armação de Búzios, São Pedro da Aldeia, Araruama e Arraial do Cabo, como cidades de
características semelhantes e que tratam seus esgotos.
A Estação de Tratamento de Esgotos de Rio das Ostras foi projetada para 10.000
habitantes, atendendo dois bairros carentes (renda de zero a dois salários mínimos), pelo
processo de lodo ativado aeração prolongada, gerando lodo em princípio bem mineralizado
(von SPERLING, 1996), próprio para reaproveitamento em solos agrícolas.
As características da Estação de Tratamento de Esgotos de Armação de Búzios não
são semelhantes, pois se trata de um processo por calhas eletrolíticas, gerando lodo de
características diferentes, sem passar por processo de degradação por microrganismos.
Araruama apresenta processos de tratamento por lagoas em série, o que inviabiliza qualquer
termo de comparação uma vez que utiliza processo de tratamento com presença de algas
como fonte de oxigênio, produzindo lodo de alta concentração de mineralizado, porém por
períodos extremamente longos sendo prevista a sua remoção em um tempo de 20 anos, com
características portanto, bastante diversa do caso em estudo.
Em visita a unidade da Marinha Brasileira em São Pedro da Aldeia encontramos uma
Estação de Tratamento similar a que será implantada em Rio das Ostras, porém não apresenta
as características desejadas por ser um processo em pequena escala, para um –pequeno
condomínio onde não teríamos a inclusão de efluentes comerciais e/ou industriais e pelo fato
de não existir sazonalidade no aumento da população local.
Por último encontramos como estação de esgotos para comparação, Arraial do Cabo,
muito similar a que será implantada. Trata-se também de processo por lodo ativado aeração
prolongada com fluxograma igual ao proposto para cidade em questão. A cidade vem de
encontro aos nossos objetivos pois possui uma composição sócio econômica muito
semelhante ao município de Rio das Ostras, características de ocupação populacional bastante
semelhantes e com vocações de turismo e arrecadação praticamente sem grandes diferenças.
4

Esta escolha recai tão somente para utilização de dados de lodo comparados devido ao
fato da Estação de Tratamento de Rio das Ostras estar em fase de implantação, sendo que a
sua construção/operação só ocorrerá no ano de 2001, tornando a coleta do lodo no próprio
município impossível.
3a fase
Levantamento de campo através da coleta de amostras na ETE Arraial do Cabo;
levantamento e aferição de mapas relacionados ao município de Rio das Ostras e por fim,
diálogo com os produtores rurais a respeito da possível implantação do biossólido como
insumo para agricultura local.
4a fase
Compilação dos dados levantados nas duas fases anteriores, resultando nas
conclusões e recomendações desta dissertação.
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4 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 – Histórico, aspectos sanitários e ambientais
A coleta das águas servidas já era uma preocupação das civilizações antigas. Em
3.750 a.C., eram construídas galerias de esgoto em Nipur (Índia) e na Babilônia. Em 3.100
a.C. já se tem notícia do emprego de manilhas cerâmicas (AZEVEDO NETTO, 1984). Na
Roma imperial eram feitas ligações diretas das casas até os canais. Por se tratar de uma
iniciativa particular de cada morador, nem todas as casas apresentavam essas benfeitorias
(METCALF e EDDY, 1977).
Na Idade Média não se tem notícia de grandes realizações, no tocante a coleta de
esgotos. Essa despreocupação com os efluentes domiciliares, aliada ao desconhecimento da
microbiologia até meados do séc. XIX, certamente foram às causas das grandes epidemias
ocorridas na Europa no período entre os séculos XVI e XIX, coincidindo com o crescimento
das populações e o início do aglomeramento urbano em algumas cidades (SAWYER e
McCARTY, 1978).
A correlação entre o crescimento populacional e o aumento acelerado dos
problemas de Saúde Pública fica fácil de perceber, quando se apresentam os números desse
crescimento. Segundo REICHARDT (1985), estima-se que, por volta de 6.000 a.C. a
população da Terra era de cinco milhões de habitantes. Em 1.850 d.C. esse número era de 1
bilhão; em 1930 - 2 bilhões; por volta de 1980 - 4 bilhões. Uma estimativa para o ano 2007 é
de que a população da Terra atingirá o montante de 7 bilhões de habitantes. Partindo do
princípio de que esse crescimento na grande maioria dos países é desordenado temos um
quadro caótico no ponto de vista sanitário e do meio ambiente, onde não há rede de
abastecimento de água, tratamento de esgotos ou disposição de resíduos sólidos sendo que
isto acarreta um meio propício para a propagação de doenças de veiculação hídrica e outras
correlacionadas a este crescimento sem infra-estrutura.
Em Londres, somente em 1815 os esgotos começaram a ser lançados em redes
coletoras; em Hamburgo , em 1842, em Paris , em 1880 (METCALF e EDDY, 1977).
Devido ao precário sistema de Saneamento, em 1826 ocorreu uma terrível epidemia de
cólera na Europa, atingindo grandes proporções em 1831 na Inglaterra, onde fez 50 mil
vítimas fatais. Em vista desse fato e para estudo de futuras tomadas de decisões foi realizado
em 1882 um levantamento das condições sanitárias na Inglaterra (AZEVEDO NETTO,
1984).
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A preocupação com o tratamento dos esgotos surgiu primeiramente na Inglaterra, após
nova epidemia de cólera ocorrida em 1848, com 25.000 vítimas fatais. Esse país, devido a
pouca extensão de seus rios e ao crescimento acelerado de algumas cidades, foi um dos
primeiros a sofrer as conseqüências da poluição hídrica, decorrente do lançamento dos
esgotos (sem tratamento), nos corpos d'água. Foi também pioneiro na promulgação das
primeiras leis de saneamento e Saúde Pública (METCALF e EDDY, 1977). Ainda em
Londres, no ano de 1854, foi estabelecido um marco muito importante no estudo da
epidemiologia, Jonh Snow provou cientificamente a relação entre certas doenças, entre elas o
cólera, e a qualidade das águas. Em 1857 foi criado o Conselho de Proteção das Águas do Rio
Tâmisa, na Inglaterra (AZEVEDO NETTO, 1984).
Em 1860, aparece o dispositivo de Mouras para tratar lodos de esgotos por
processo anaeróbio; em 1865, fizeram-se os primeiros experimentos sobre microbiologia de
degradação de lodos. Os fundamentos biológicos, que acabariam dando origem ao processo
de tratamento de esgotos, através de lodos ativados, começaram a ser investigados, na
Inglaterra, em 1882, tendo culminado com o desenvolvimento do processo de lodos ativados
em 1914, por Arden e Lockett (METCALF e EDDY, 1977).
Com o grande desenvolvimento das cidades, ocorrido a partir do século XIX e
início do século XX, outros países seguiram o exemplo inglês e começaram a se preocupar
com o tratamento de seus esgotos, e como resultado em 1887 foi construída a Estação
Experimental Lawrence, em Massachusetts, nos EUA (METCALF e EDDY, 1977).
O Município do Rio de Janeiro foi o quinto do mundo a possuir rede coletora de
esgotos e Estação de Tratamento de efluentes antes de 1900, fato que deixa nós sanitaristas
deste município orgulhosos.
Pode-se afirmar que a partir daí, os países desenvolvidos, em especial a Inglaterra,
a maioria dos outros países europeus, os EUA, o Canadá, a extinta União Soviética e, o Japão,
começaram a tratar os esgotos de suas cidades. Nas cidades brasileiras, salvo alguns casos
isolados, somente a partir da década de 70 começou a ocorrer um certo avanço nesta área,
ainda em poucas cidades. No entanto, até o momento a maioria das cidades brasileiras nem
coletam nem fazem tratamento de seus esgotos e que terão fatalmente que fazê-lo, sob pena
de ficarem sem mananciais de água apropriada para o abastecimento público.
Os processos de tratamento já são de conhecimento geral, com algumas pequenas
diferenças entre os diversos processos dentro dos países. O principal problema encontrado e
até o momento de difícil solução está na produção de lodos e seu destino final. Assim, as
práticas para o aproveitamento ou simples disposição do lodo são também bastante antigas
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nos países mais desenvolvidos sendo no entanto, ainda não satisfatórias. Na década de 70,
devido as diversas práticas de destino final de lodos sem estudos adequados, o pouco controle
ambiental e ainda a possível presença de produtos indesejáveis no ambiente solo ou água
como até então era realizado, começou-se a regulamentar o lançamento do lodo no ambiente
através de convenções ou acordos internacionais.
Segundo VINCENT e CRITCHLEY (1984), na década de 70, três convenções
internacionais fixaram acordos para controlar a disposição de resíduos no mar, com o objetivo
de proteger a vida e o ambiente marinho, são elas:
Convenção de Oslo (1972)
A finalidade dessa convenção foi à prevenção da poluição marinha, causada por
resíduos lançados ao mar através de esgotos municipais, ou de efluentes de navios e
aeronaves. A convenção emitiu declaração assinada e ratificada pelos 13 países banhados pelo
Mar do Norte e Atlântico Nordeste: Grã-Bretanha, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha,
Irlanda, Holanda, Finlândia, Noruega, Espanha e Suécia.
Em suma, a disposição de lodo de esgotos municipais no mar foi permitida, desde
que as percentagens de substâncias tóxicas fossem inferiores aos padrões estabelecidos e que
se obtivesse a necessária licença dos órgãos competentes de cada país.
Convenção de Londres (1972)
Essa convenção foi muito similar à convenção de Oslo, porém aplicável a todos os
mares e oceanos, tendo sido assinada por 60 países.
Convenção de Paris (1974)
Essa convenção foi assinada pela Comunidade Européia e mais 14 países
europeus margeados pelo Atlântico Nordeste (a essa época ainda existiam muitos países
europeus não pertencentes à Comunidade Européia). Foi ratificada por todos os países, exceto
a Bélgica, a Irlanda e Luxemburgo. O formato da Convenção de Paris é similar às de Oslo e
de Londres, mas aplicável à poluição proveniente de fontes terrestres, particularmente via
tubulações.
Até a década de 70, uma das práticas mais utilizadas para destino final de lodo era
a sua aplicação na melhoria de solos agrícolas. No entanto, descobriu-se que nem todo lodo
pode ser utilizado com essa finalidade. A descoberta de que poderiam ocorrer elementos
poluentes no lodo, em especial organismos patogênicos e metais pesados, começou a
preocupar a comunidade científica que, sabendo dos eventuais efeitos desses poluentes sobre
os seres humanos e animais, não tinha, ainda se aprofundado em pesquisas mais conclusivas,
por este motivo a Comunidade Européia criou uma comissão para estudar o problema
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(VINCENT e CRITCHLEY,1984). A partir de 1980, a "Commission of European
Communities (CEC)" encarregou-se da padronização de regulamentos e da fixação de estritas
limitações à utilização do lodo no solo, nos países da Comunidade Européia, estabelecendo as
seguintes diretrizes básicas a serem observadas:
- O lodo não deve ser usado quando apresentar concentração de poluentes, acima
dos estabelecidos, ou se a quantidade acumulativa desses elementos adicionados ao solo,
durante um período de 10 anos, puder exceder os níveis especificados;
- O lodo fresco (não estabilizado) só poderá ser utilizado no solo, se for
imediatamente nele injetado ou misturado em solos aráveis;
- Nenhuma aplicação deverá ser feita em parques, "play-grounds" ou em matas e
florestas, exceto quando houver uma autorização especial;
- Áreas gramadas não deverão ser utilizadas como pastagens, e as forragens não
deverão ser colhidas para alimentação de animais por, pelo menos, seis semanas após a
aplicação do lodo estabilizado;
- Não deverá ser aplicado lodo em culturas que possam entrar em contato direto
com este e que sejam consumidas cruas;
- O lodo não deverá ser aplicado em solos que apresentarem valor de pH menor
que 6,0 após a aplicação.
Tabela 01 – Diretrizes da Comunidade Européia (de 1986) para presença de metais no
lodo e no solo agrícola que o recebe (valores máximos permitidos em bases secas).
NO SOLO(1)

NO LODO

APLIC. ANUAL (2)

(mg/kg)

(mg/kg)

(kg/ha/ano)

Cádmio

1–3

20 – 40

0,15

Cobre

50 – 140

1000 – 1750

12,0

Níquel

30 – 75

300 – 400

3,0

Chumbo

50 – 300

750 – 1200

15,0

Zinco

150 – 300

2500 – 4000

30,0

Mercúrio

1 – 1,5

16 – 25

0,1

METAIS

OBSERVAÇÕES:
1 – Faixa de valores válidos para pH do solo entre 6 e 7. Para metais Cu, Ni e Zn esses limites
podem ser aumentados em 50%, caso o pH do solo seja maior do que 7.
2 – Média anual, para um período de 10 anos, podendo a aplicação se dar de uma só vez.
___________________________________________________________________________
Fonte: Adaptado de Matthews (1995).
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Segundo MATTHEWS (1992), o total de lodo de esgoto produzido em 16 países
europeus (Bélgica, Alemanha Ocidental, Dinamarca, França, Grécia, Irlanda, Itália,
Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha, Inglaterra, País de Gales, Suécia, Suíça e Áustria),
era de 5,5 milhões de tds/ano. Esses dados eram correspondentes ao ano de 1989 para
Inglaterra, País de Gales e Áustria; 1988, para a Suécia; 1987 para a Dinamarca e Suíça e
1984 para os demais países citados. Desse total produzido:
44% eram dispostos em aterros sanitários;
37% eram utilizados em solos com finalidades diversas, incluindo agricultura,
horticultura, recuperação de solos, florestas e jardins;
9% eram incinerados;
7% dispostos no mar;
3% dispostos através de outros métodos, incluindo depósitos na própria ETE, lagoas
de lodo, empilhamento, aterros específicos para lodo (monofill) etc.
MATTHEWS (1995) afirma que as diretrizes fixadas pela Comunidade Européia
em 1986 (tabela 01) serviram de base para que cada país, pertencente à Comunidade
Européia, pudesse adotar seus próprios regulamentos.
VIESSMAN e HAMMER (1985) afirmam que, nos Estados Unidos, na época do
estudo, a maior parte do lodo estava sendo disposta no solo, sendo que ¾ eram utilizados
como condicionantes de solo e ¼ nos aterros sanitários; a incineração era onerosa e a
disposição oceânica estaria sendo restrita pela legislação daquele país.
Enquanto a CEC propôs em 1998 a proibição do lançamento dos esgotos brutos
no mar, em toda Europa (MATTHEWS, 1992), desde 1991, essa proibição já existe na
legislação norte-americana (HEMPHILL, 1992).
Nos EUA, a regulamentação para lançamento de lodo de esgotos nos solos só foi
promulgada em 1993 (HUNT et al., 1994). Em 1989 a USEPA (United States Environmental
Protection Agency) apresentou um esboço de regulamentos e um plano de ação (USEPA,
1989), onde eram previstos prazos para discussões com a comunidade técnica, científica e
demais órgãos interessados, a respeito dos limites de concentração por eles propostos. Estes
estudos foram baseados nos resultados de pesquisas, obtidos pelo “National Sewage Sludge
Survey”. O plano previa a promulgação dos regulamentos para outubro de 1991.
Esses regulamentos foram publicados pela UNESPA, no ano de 1993, através do
código conhecido como 40 CFR (“Code of Federal Regulations”), parte 503, que impôs os
padrões norte-americanos para uso ou disposição de lodos produzidos por ETEs municipais.
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Foram fixados limites, para dez elementos químicos presentes no lodo e no solo, estes
elementos foram definidos devido a alta toxidade.
Quanto às limitações para metais no lodo, a legislação americana estabelece, em
resumo as seguintes restrições (Tabela 02):
•

Em nenhuma hipótese é aceita aplicação de lodo com concentrações de metais
superiores às estabelecidas .

•

No caso de ser prevista a aplicação de lodo a granel, o gerador deverá solicitar
autorização ao órgão ambiental para cada aplicação específica tendo em vista
verificação do atendimento aos limites de acumulação de metais

•

Se o lodo for embalado e vendido ou doado para aplicação no solo, as exigências
são:

-

as concentrações de metais no lodo não podem exceder as concentrações indicadas ; ou

-

as taxas de aplicação devem garantir o atendimento às limitações de acumulação/aplicação
anual de metais indicados .

Tabela 02 – Concentrações máximas admissíveis de poluentes no lodo e nos solos que
recebem lodo, nos EUA.
CONC.

LIMITES DE

LIMITES DE

CONC. MÉDIA

MÁXIMA

ACUMULAÇÃO

APLICAÇÃO

(mg/kg)1

NO LODO

NO SOLO

ANUAL NO SOLO

(mg/kg)1

(kg/ha)2

(kg/ha))2

Arsênio

75

41

2,00

41

Cádmio

85

39

1,90

39

Cromo

3.000

3.000

150,00

1.200

Cobre

4.300

1.500

75,00

1.500

Chumbo

840

300

15,00

300

Mercúrio

57

17

0,85

17

Molibdênio

75

18

0,90

18

Níquel

420

420

21,00

420

Selênio

100

100

5,00

36

7.500

2.800

140,00

2.800

POLUENTES

Zinco

OBSERVAÇÕES:
1 – Em mg do poluente por kg de lodo (em bases secas)
2 – Em kg de poluente por ha de solo (em bases secas)
___________________________________________________________________________
Fonte: Adaptado de USEPA (1993)
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Dependendo do processo e dos parâmetros de operação do tratamento a que for
submetido o lodo, o mesmo será caracterizado como classe “A” ou “B”. Para que seja
permitida a aplicação em áreas agrícolas o lodo deverá ser tratado de modo a ser classificado
como classe “A”, por meio de processos de higienização e/ou desinfecção a serem discutidos
no item 3.2.5.
Quanto à presença de patógenos, para que seja liberada a aplicação em áreas de
uso agrícola, um lodo deve ser devidamente tratado de modo a garantir a redução de
patógenos. Lodos tratados por métodos aprovados pelo órgão ambiental e que apresentem
densidade de coliformes fecais abaixo de 103 NMP/g ST (Número Mais Provável por grama
de Sólidos Totais) são considerados lodos classe “A”.
A USEPA (1983) recomenda que, antes de se decidir pela utilização de um
determinado lodo no solo, seja realizada uma campanha de ensaios no lodo, com um ou dois
anos de duração, o que evitaria eventuais sazonalidades, que poderiam ocorrer em campanhas
isoladas. Os dados apresentados na Tabela 03 resultam de um levantamento feito em oito
Estados norte-americanos e atestam essa preocupação. Pode-se observar que, na maioria dos
casos, os valores extremos das faixas, apresentados na Tabela 03, ultrapassam os limites
fixados na Tabela 02.
Tabela 03 – Concentração de poluentes nos lodos de esgotos municipais (faixa de
variação em mg do poluente por kg de lodo, em peso seco).
POLUENTES
Arsênio
Cádmio
Cromo
Cobre
Chumbo
Mercúrio
Molibdênio
Níquel
Zinco

Em lodos digeridos
anaerobiamente
(mg/kg)
10 a 230
3 a 3.410
24 a 28.850
85 a 10.100
58 a 19.730
0,5 a 10.600
24 a 30
2 a 3.520
108 a 17.800

Em lodos digeridos
aerobiamente
(mg/kg)
5 a 2.170
10 a 13.600
85 a 2.900
13 a 15.000
1 a 22
30 a 30
2 a 1.700
108 a 14.900

Fonte: Adaptado de USEPA (1983)

No Brasil, especificamente em São Paulo está em fase final de aprovação na
Companhia de Tecnologia e saneamento Ambiental (CETESB) um manual técnico redigido
na forma de norma contemplando critérios para elaboração de projetos, implantação e
operação de sistemas de aplicação de lodos de sistemas de tratamento biológico em áreas de
uso agrícola, visando atendimento às exigências ambientais. Esse projeto (P 4.230 –
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CETESB), foi adaptado das normas utilizadas nos Estados Unidos, legislação da USEPA, e
de recomendações alemães.
Contamos também com a experiência da Companhia de Saneamento do Paraná
(SANEPAR) que vem utilizando largamente o biossólido na agricultura e também propõe
valores máximos para aplicação do biossólido na agricultura (SANEPAR,1999) como
podemos ver na Tabela 04.
Tabela 04 – Valores limites de concentração de metais pesados em lodo de esgoto para
reciclagem agrícola aplicação no solo do Paraná.
ELEMENTO

VALOR LIMITE (mg/kg matéria seca)

Cd
Cu
Ni
Pb
Zn
Hg
Cr

20
1.000
300
750
2.500
16
1.000

Fonte.:(SANEPAR, 1999)

A legislação brasileira em formulação adota os limites para metais pesados da
Tabela 02 integralmente e ainda prevê a necessidade de respeitar os limites de acumulação de
metais pesados por meio de controle das concentrações de metais no solo.
Pode-se observar na Tabela 05 a presença de outras substâncias de alto valor
agronômico no lodo, porém em concentrações diferentes para cada tipo de tratamento.
Tabela 05 – Outras substâncias e nutrientes presentes nos lodos de esgotos municipais
SUBSTÂNCIAS E
NUTRIENTES

Em lodos digeridos
aerobiamente
(mg/kg)
27,0 ma 37,0

C orgânico

(%)

Em lodos digeridos
anaerobiamente
(mg/kg)
18,0 a 39,0

N total

(%)

0,5 a 17,6

0,5 a 7,6

N-NH4

(mg/kg)

120,0 a 67.600,0

30,0 a 11.300,0

N-NO3

(mg/kg)

2,0 a 4.900,0

7,0 a 830,0

P total

(%)

0,5 a 14,3

1,1 a 5,5

S total

(%)

0,8 a 1,9

0,6 a 1,1

K

(%)

0,02 a 2,6

0,08 a 1,1

Na

(%)

0,01 a 2,2

0,03 a 3,1

Ca

(%)

1,9 a 20,0

0,6 a 13,5

Fonte: Adaptado de USEPA (1983)
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STEINLE (1993) expõe a situação da aplicação de lodos de esgotos municipais
em áreas rurais da Alemanha, onde as pequenas ETEs, após a degradação do lodo (geralmente
aeróbia), manteve-se o lodo líquido armazenado em tanques, até que os fazendeiros viessem
buscá-lo, para aplicação em solos agrícolas. Segundo esse autor estaria havendo, nas últimas
décadas, parcial desinteresse dos fazendeiros, diminuindo essa utilização. Isso obrigou
algumas comunidades a fazer a desidratação mecânica do lodo, para posterior aplicação em
solos agrícolas e até mesmo em aterros sanitários.
LOWE (1993) mostra preocupação com o destino final do lodo em Hong Kong,
em função do crescimento de sua população. Fala de estudos para disposição em aterros,
levando em conta a distância da cidade até as regiões agrícolas.
TSUTIYA (1999) afirma que o termo biossólido tem sido recomendado pela
WEF para designar o lodo tratado ou beneficiado de ETEs; segundo a federação, reserva-se a
palavra “lodo” para o lodo bruto, primário ou secundário, ainda não submetido a nenhum
processo de estabilização biológica.
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5 – PROCESSO GERADOR DO LODO EM ESTUDO
No processo de tratamento gerador do lodo em estudo, a composição média do
esgoto aponta para uma mistura de água (99,9%) e sólidos (0,1%), sendo que do total de
sólidos, 70% são orgânicos (proteínas, carboidratos, gorduras etc) e 30% inorgânicos (areia,
sais, metais etc).
A maioria das estações de tratamento de esgoto sanitário faz uso de processos
biológicos, cujos objetivos são retirar sólidos grosseiros, sedimentáveis, coagular, remover
colóides não sedimentáveis e degradar parcialmente ou estabilizar a matéria orgânica
remanescente no esgoto após o tratamento. A matéria orgânica é transformada por meio do
metabolismo celular. Pensava-se que a propriedade de floculação estaria diretamente
relacionada com a capacidade de certas bactérias em produzir gelatina. Desse ponto de vista,
as bactérias Zoogléia ramigera, cujas colônias produzem grande massa gelatinosa, eram tidas
como as de maior importância para o processo. Posteriormente, BRAILE &
CAVALCANTE (1975) verificaram que em meio de cultura, como no esgoto, inúmeras
outras bactérias podem participar da formação de flocos. Essa observação apresentou novos
conhecimentos ao assunto, mostrando que a floculação está relacionada com as condições de
vida ou estado fisiológico em que as bactérias se encontram. A massa bacteriana de natureza
coloidal e suas atividades metabólicas é que devem proporcionar os fenômenos de floculação.
A coagulação biológica que ocorre nos sistemas de tratamento biológico de esgoto origina o
lodo, que é uma mistura de sólidos orgânicos e inorgânicos. A parte mineral se origina da
floculação de sólidos inorgânicos em suspensão, enquanto que a porção orgânica é composta
por uma fração de massa bacteriana viva e outros sólidos voláteis suspensos sem atividade
biológica, que se originam da floculação de sólidos orgânicos inertes do afluente e do
decaimento das bactérias: o resíduo endógeno.
O lodo é constituído, em boa parte, por bactérias vivas. Como a eficiência dos
processos biológicos está ligada à quantidade de células vivas, atuantes no processo, os
sistemas de tratamento mantêm o afluente em um meio rico em lodo: um processo biológico é
considerado eficiente e econômico se puder ser operado com baixos tempos de detenção
hidráulica e tempos de retenção de sólidos suficientemente longos para permitir o crescimento
de microrganismos. Portanto o lodo é a matéria prima para os processos de tratamento
biológico de esgoto e seu excesso passa a ser considerado um resíduo. O momento e as
condições em que o lodo deixa de ser matéria prima para se transformar em resíduo, depende
de tecnologia do sistema de tratamento de esgoto e de sua operação.
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Em qualquer situação, quanto mais o lodo se assemelhar à matéria orgânica
“fresca”, maior será seu potencial de putrefação e produção de odores desagradáveis e sua
concentração de microrganismos patogênicos. A medida em que o lodo “fresco” passa por
processo de biotransformação, seus componentes orgânicos, mais facilmente biodegradáveis,
são transformados e o lodo ganha características de lodo “estabilizado”, apresentando odor
menos ofensivo e menor concentração de microrganismos patogênicos. A necessidade de
estabilização do lodo está, principalmente, ligada a estas duas características negativas do
lodo fresco: seu potencial de produzir odores e seu conteúdo de microrganismos patogênicos,
sendo que na prática, um lodo pode ser “estabilizado” por outros métodos, além dos processos
de biodegradação.
O grau de estabilização do lodo ao deixar um sistema de tratamento de esgoto,
depende da tecnologia de tratamento utilizada. No sistema em estudo, onde o esgoto passa por
um tanque de aeração, seguido de um decantador secundário e um adensador, há geração
apenas de lodo secundário, também denominado lodo ativado, que é instável e necessita
passar por processos suplementares de estabilização.
A estabilização significa biodegradação de parte da matéria orgânica, redução de
odores e do nível de microrganismos patogênicos. O processo em estudo é eficaz na redução
de odores, porém o lodo continua com altos níveis de patógenos.
A gestão do lodo produzido por uma estação de tratamento de esgotos, em
qualquer caso, é um dos maiores desafios para o sucesso técnico e operacional do sistema. É
também um desafio econômico, já que alguns estudos mostram que o processamento da fase
sólida pode representar até 60% dos custos operacionais da estação. Portanto, é necessário que
os objetivos de estabilização do lodo em um determinado sistema sejam definidos ainda na
fase de projeto da estação e fixados de acordo com o destino final previsto para o lodo.
As fases de adensamento (quando necessárias), estabilização e desidratação
devem ser compatíveis entre si e coerentes com o destino final a ser dado ao lodo. Se o
destino do lodo for uso agrícola, o nível de patógenos e seu potencial de geração de odores
são de extrema importância. Caso o destino final seja incineração, a exigência será muita
menor. De acordo com a EPA (1983), o grau de estabilização do lodo é muito importante
para reciclagem agrícola, moderadamente importante para disposição em aterro sanitário e
transporte em geral, e sem importância quando o destino final é incineração.
A WEF ( Water Environment Federation) sugere o termo biossólido para designar
o lodo produzido pelos sistemas de tratamento biológicos de esgotos, desde que seu destino
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tenha uma finalidade útil. O termo biossólido é reservado para um produto estabilizado, caso
contrário são empregados os termos torta, lodo ou sólidos.
5.1 – Objetivos e necessidades da Estabilização de biossólidos
Os objetivos dos processos de estabilização do lodo de esgoto são: reduzir seu
conteúdo em microrganismos patogênicos e inibir, reduzir ou eliminar o potencial de
putrefação do lodo e, conseqüentemente, seu potencial de produção de odores.
5.1.1– Microrganismos patogênicos
A origem da contaminação microbiológica do lodo está ligada ao material fecal
existente no esgoto (Tabela 06), portanto, depende das características epidemiológicas da
população local e dos efluentes lançados na rede coletora. No esgoto são encontrados vírus,
fungos, bactérias e parasitas (protozoários e helmintos) e embora a grande maioria destes
organismos seja inofensiva, alguns grupos de patogênicos são considerados perigosos pelo
risco que representam a saúde humana e animal. O conteúdo microbiológico das fezes é
diluído no esgoto, que mesmo assim apresenta concentração elevada de microrganismos,
como pode ser visto na Tabela 07, que mostra valores médios observados nos Estados
Unidos.
Tabela 06 – Valores médios dos principais grupos de microrganismos encontrados nas
fezes humanas.
Tipo de microrganismo
Concentração (peso úmido)
7
Vírus
10 a 1011 /g
Bactérias
105 a 109 /g
Ovos de helmintos
101 a 104 /g
Cistos de protozoários
104 a 107 /g
Fonte: Schwartzbrod(1996)

Tabela 07 – Concentração média de alguns microrganismos no esgoto bruto dos Estados
Unidos.
Microrganismo

Concentração

Coliformes totais

105 a 106 /mL

Coliformes fecais

104 a 105 /mL

Estreptococos

103 a 104 /mL

Salmonella

0 a 102 /mL

Cistos de protozoários

10 a 103 /mL

Ovos de helmintos

10-2 a 10 /mL

Vírus entéricos

10 a 102 /mL

Fonte: Metcalf & Eddy (1998).

17

Naturalmente, ao serem lançados no esgoto, estes microrganismos não estarão em
seu meio ideal e apresentam tendência ao decaimento. O próprio sistema de tratamento de
esgoto elimina muitos deles, fazendo com que haja substancial diminuição na concentração de
patogênicos na fase líquida (Tabela 08) e migração para a fase sólida (lodo). Esta
concentração se deve ao poder de adsorção dos flocos e ao peso específico mais alto de
muitos microrganismos, o que provoca sua sedimentação juntamente com o lodo.

Tabela 08 – Porcentagem de redução, no esgoto, de alguns tipos de patogênicos, em
alguns sistemas de tratamento
Tratamento

Vírus

Bactérias

Entéricos

Cistos de

Ovos de

Protozoários helmintos

Decantação primária

0 – 30

50 - 90

10 - 50

30 – 90

Filtro biológico

90 – 95

90 - 95

50 - 90

50 – 95

Lodo ativado

90 – 99

90 - 99

50 - 80

50 – 99

Lagoa de estabilização

99,99 - 100 99,99 - 100 100

100

Fonte: EPA (1983)

A Tabela 09 mostra a concentração de alguns microrganismos no lodo bruto,
primário e secundário, observadas nos Estados Unidos. Como pode ser observado neste
quadro, o lodo bruto contém grande concentração de patogênicos, cujos níveis podem ser
baixados pelos vários processos de estabilização e desinfecção.

Tabela 09 – Concentração de bactérias no lodo bruto, observadas nos EUA
Bactéria

Lodo primário bruto Lodo secundário bruto

Coliformes totais

1,2.108 /g

7,0.108 /g

Coliformes fecais

2,0.107 /g

8,3.106 /g

Estreptococos

8,9.105 /g

1,7.106 /g

Salmonella

4,1.102 /g

8,8.102 /g

Fonte: EPA (1983)
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5.1.2– Odores
Nas estações de tratamento de esgotos, os odores constituem um problema, tanto
do tratamento da fase líquida, quanto da fase sólida. Os odores agressivos são causados por
gases produzidos durante o processo de biodegradação do lodo. O lodo bruto, por conter alto
teor de sólidos voláteis, possui alto potencial de putrefação e conseqüentemente produção de
aminas, diaminas, gás sulfídrico e amônia, principais gases responsáveis pelos odores
desagradáveis.
Os maus odores provocam mais desconforto do que mal físico. Em casos
extremos podem causar reações de rejeição por parte das populações afetadas. No caso da
reciclagem agrícola, este aspecto é fundamental para o sucesso de um programa de
reciclagem.
5.2 – Processos de estabilização de biossólidos
Com objetivo de atenuar os inconvenientes de odor e a presença de patógenos
no lodo, são empregados processos químicos, físicos e biológicos, que utilizam vários
mecanismos de atuação, estabilizam o lodo.
5.2.1 – Processos biológicos
Na estabilização biológica são utilizados os mecanismos naturais de
biodegradação que transformam a parte mais putrescível do lodo. A via pode ser anaeróbia ou
aeróbia, sendo: digestão anaeróbia, digestão aeróbia, digestão aeróbia autotérmica e
compostagem os principais processos. Nos fixaremos no estudo da digestão aeróbia, forma
utilizada na estação em estudo (aeração prolongada).
A digestão aeróbia é a base conceitual dos sistemas do tipo aeração prolongada.
Segundo EMBRAPA (2000), o mecanismo da estabilização é

a biodegradação de

componentes orgânicos pelos organismos aeróbios. A fase final do processo é caracterizada
pela respiração endógena, que acontece quando o substrato disponível para a biodegradação é
totalmente consumido e os microrganismos passam a consumir o próprio plasma microbiano
para obter energia para suas reações celulares. Portanto, o processo de digestão aeróbia passa
pela oxidação direta da matéria orgânica biodegradável e conseqüentemente aumento da
biomassa bacteriana; e, posteriormente, pela oxidação do material microbiano celular pelos
próprios microrganismos:
Matéria orgânica + NH4++O2→Bactérias→Material celular+CO2+H2O+Matéria orgânica transformada
Material celular + O2→Bactérias→Lodo digerido+ CO2+H2O+NO3
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Devido à necessidade de manter o processo em respiração endógena, a digestão
aeróbia é tipicamente utilizada para estabilizar lodos ativados, pois estes lodos têm grande
massa bacteriana. A inclusão de lodos ativados no sistema, devido ao seu pequeno conteúdo
de material celular, tende a incrementar a primeira reação, o que se reflete no aumento do
período de detenção do lodo, necessário para transformar o lodo primário em material celular.
Utilizando a fórmula C5H7NO2 como representativa do material celular dos
microrganismos, o processo pode ser representado pelas equações:
C5H7NO2+5O2→5CO2+2H2O+NH3+energia

(1)

C5H7NO2+7O2→5CO2+3H2O+NO3+H++energia

(2)

A equação 1 representa um sistema para não atingir o estágio de nitrificação,
enquanto na equação 2, o processo realiza a nitrificação. Teoricamente, 50% da alcalinidade
consumida pela nitrificação é recuperada pela desnitrificação. Caso haja queda excessiva de
pH, devido a nitrificação, o sistema pode passar por um período de denitrificação (desligandose os aeradores), ou adicionando-se cal ao lodo para restabelecer o pH. Quando não ocorre a
nitrificação, teoricamente, 1,5Kg de oxigênio é necessário para cada grama de material
celular. Se o sistema realiza a nitrificação, as necessidades teóricas são de 2,0Kg de O2/Kg de
material celular.
O tempo de detenção médio do lodo no reator aeróbio está entre dez e doze dias,
operando na faixa de 20o C. O tempo de detenção mais preciso deve ser definido em função
dos objetivos da estabilização, sendo que a redução da parcela biodegradável pode ser
representada pela equação de cinética de primeira ordem:
dM = KdM
dt

(3)

Onde:
dM/dt
Kd
M

taxa de variação de sólidos voláteis biodegradáveis por unidade de tempo
constante da taxa de reação e
concentração de sólidos voláteis biodegradáveis restantes no tempo t
O processo pode ser realizado em duas configurações básicas:
1) reatores de fluxo intermitente
2) reatores de fluxo contínuo.
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No sistema de fluxo intermitente, o reator recebe lodo diretamente do decantador
secundário ou adensador. Após o período de biodegradação, os aeradores são desligados, o
lodo sedimenta e o sobrenadante é drenado. O sistema de fluxo contínuo opera sem
interrupções. O recebimento de lodo, aeração e descarga são processos contínuos.
5.2.2 – Parâmetros de avaliação do grau de estabilização
A correta definição e determinação da estabilidade do lodo é uma questão que
permanece em aberto. Em parte porque a estabilização se refere à características gerais do
lodo provocando, portanto, definições qualitativas e descritivas. Isto explica o motivo pelo
qual as tentativas de relacionar a estabilização com alterações químicas e biológicas do lodo
não serem bem sucedidas. Vários indicadores podem ser utilizados para avaliar o grau de
estabilidade do lodo, como: odor; nível de redução de patogênicos; nível de redução de
sólidos voláteis; toxicidade, taxa de absorção de oxigênio; ATP (adenosina trifosfato);
atividade enzimática; DBO e DQO; teor de nitrogênio (amoniacal e nítrico); teor de orto
fosfato; teor de carbohidratos, proteínas e lipídios; teor de cinzas; aptidão à desidratação;
presença de protozoários e rotíferos; viscosidade; valor calorífico e combinação de vários
parâmetros.
A importância da estabilização está vinculada ao tipo de destino final do lodo. Na
reciclagem agrícola a estabilização está ligada diretamente a odores, atração de moscas e
conteúdo de patogênicos, portanto a acessibilidade do produto. Na disposição em aterro
sanitário, o grau de estabilização tem importância média, sendo principalmente ligado à
facilidade de desidratação do lodo e, em menor escala, aos odores. Na incineração, o grau de
estabilização também é importante, porém, de forma inversa ao uso agrícola: um lodo muito
estabilizado, que perdeu muito de sua fração orgânica, também perdeu muito de seu potencial
calorífico.
5.2.3 - Os processos de desaguamento de lodo
O desaguamento de lodo, também conhecido (erroneamente) como desidratação, é
uma operação que reduz o volume do lodo em excesso por meio da redução do seu teor de
água. A capacidade de desaguamento varia de acordo com o tipo de lodo. Um lodo ativado,
por exemplo, é mais fácil de ser desaguado do que um lodo primário digerido
anaerobiamente. Esta variação na capacidade de desaguamento está diretamente relacionada
com o tipo de sólido e a forma com que a água está ligada às partículas do lodo. As principais
razões para se realizar desaguamento são: redução do custo de transporte para o local de
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disposição final; melhoria nas condições de manejo do lodo; aumento do poder calorífico do
lodo por meio da redução de umidade com vistas a preparação para incineração e redução de
volume para disposição em aterro sanitário ou uso na agricultura. A seleção do processo de
desaguamento depende do tipo de lodo e da área disponível.
5.2.3.1 – LEITOS DE SECAGEM
Nas pequenas comunidades, a desidratação do lodo tem sido feita nos leitos de
secagem, face à maior simplicidade desse processo, quando comparado com os processos
mecanizados. Todavia, são bastante conhecidas as principais desvantagens desse processo
(VIESSMAN e HAMMER, 1985):
problemas com a secagem do lodo, durante os períodos chuvosos (em
alguns locais, a cobertura dos leitos de secagem pode ser estudada, visando a solucionar esse
problema);
risco de liberação de odores desagradáveis, proliferação de moscas;
possibilidade de contaminação do lençol freático, caso o fundo dos leitos e
o sistema de drenagem não sejam bem executados;
necessidade de estabilização prévia do lodo;
operação manual, na remoção do lodo desidratado ocasiona uma elevada
necessidade de mão de obra, com certos riscos à saúde dos operadores;
problemas com a vizinhança por causa de odores desagradáveis;
comparado aos outros processos de secagem, requer grandes áreas,
enquanto nos processos mecanizados consegue-se a secagem de um determinado volume em
algumas horas, um ciclo completo de leitos de secagem, que inclui as operações de
lançamento do lodo, o tempo de espera para a secagem e a retirada do lodo seco é variável,
mas em média, fica por volta e 21 dias. Esse tempo depende naturalmente das condições
climáticas locais, podendo ser bem maior em condições adversas; isso determina a
necessidade de grandes áreas para permitir uma secagem contínua, de acordo com
SOBRINHO (1993).
As principais vantagens na utilização dos leitos de secagem são:
•

baixo valor de investimento;

•

requer operador com baixo nível de qualificação;

•

baixo consumo de energia elétrica e produtos químicos;

•

baixa sensibilidade a variações nas características do lodo e

•

torta com alto teor de sólidos.
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5.2.3.2 – PROCESSOS MECANIZADOS DE DESIDRATAÇÃO
Quando comparados com a disposição em leitos de secagem, os processos
mecanizados não são afetados na sua eficiência de desidratação, em termos de umidade final
da torta. A melhor eficiência de desidratação mecânica está no tempo de desidratação, muito
menor do que o dos leitos de secagem, requerendo pois menores áreas para essa finalidade.
No entanto, segundo SOBRINHO (1993) os processos mecanizados usuais, seja
de filtro prensa de placas, ou de prensas desaguadoras de esteiras, ou de centrífugas, ou
mesmo filtro a vácuo, exigem a utilização de produtos químicos tais como a cal, o cloreto
férrico ou polieletrólitos, no condicionamento do lodo, visando facilitar a separação líquidosólido. O que resulta, muitas vezes, num acréscimo bastante significativo de volumes finais a
serem dispostos. De todos os processos, o filtro prensa de placas é o que apresenta maior
acréscimo nos volumes finais de lodo a ser disposto, pois requer um maior consumo de
produtos químicos (cal e cloreto férrico). Por outro lado, tem boa eficiência e relativa
facilidade operacional. As prensas desaguadoras de esteiras têm tido boa aceitação. As
centrífugas estariam também sendo cada vez mais utilizadas, apesar do alto preço do
equipamento. Os filtros a vácuo estariam caindo em desuso, por apresentarem vários
problemas operacionais e de manutenção. KRHAMENKOV (1990) confirma isso, ao relatar
que, em Moscou, esse tipo de equipamento estaria sendo substituído por prensas desaguadoras
e esteiras.
Deve-se considerar, na escolha de processos mecanizados, o fato de que, apesar de
apresentarem melhor rendimento no ciclo de desidratação, às vezes só se justificam nas
médias em grandes ETEs, pois exigem mão de obra especializada na operação e manutenção
do equipamento propriamente dito e a instalação de outros equipamentos para compor a
unidade de condicionamento químico do lodo (SOBRINHO, 1993).
5.2.3.3 – TRATAMENTO TÉRMICO
O tratamento térmico é um processo de condicionamento de lodo fresco, que
consiste em aquecê-lo, durante curtos períodos de tempo (geralmente 30 minutos), sob
pressão. Esse tratamento apresenta como resultados: a coagulação dos sólidos, a ruptura da
estrutura gelatinosa e uma redução da afinidade das fases sólida e líquida do lodo. Como
conseqüência, o lodo é esterilizado, praticamente desodorizado, desidratando-se facilmente,
através de processos mecânicos, sem necessidade de produtos químicos. Os dois processos
mais utilizados são: o sistema PROTEUS e o sistema ZIMPRO (METCALF e EDDY, 1977).
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Segundo esses autores, no sistema PROTEUS, o lodo é pré-aquecido pela
passagem em permutadores de calor, antes de penetrar no reator. No reator é injetado vapor
para elevar a temperatura, que deve permanecer numa faixa de 143oC a 200oC, sob pressões
de 1,03 a 1,37 Mpa. Após um tempo de detenção de 30 minutos no reator, o lodo passa
novamente através do permutador, onde troca calor com o lodo que está entrando. Finalmente
é conduzido ao decantador. Podem-se, então, através de processos mecanizados de
desidratação instalados após um sistema desse tipo, obter uma torta com teores de sólidos da
ordem de 40 a 50-%.
No sistema ZIMPRO, o lodo é tratado de forma semelhante, com uma única
diferença: injeta-se ar no reator juntamente com o vapor. As temperaturas estariam na faixa de
150oC a 205oC. As pressões variando na faixa de 1,03 a 2,06 Mpa.
5.2.3.4 - INCINERAÇÃO
A incineração a altas temperaturas é o processo mais drástico de desidratação do
lodo. Apresenta, como produto final, basicamente cinzas, reduzindo ao mínimo possível o
volume o lodo. No entanto, essas cinzas ainda necessitam de uma disposição final adequada
em aterros sanitários ou mesmo em "monofill".
Existem vários processos de incineração, sendo o leito fluidizado um dos mais
utilizados (MATTHEWS, 1992). Segundo GROVE (1978), a incineração é o processo mais
caro de desidratação, pelos seguintes motivos:
apresenta consumo razoável de combustíveis, apesar de que, atualmente,
tem sido utilizado o próprio lodo como combustível para manter o processo, devido ao seu
razoável calor específico, sendo o combustível utilizado apenas nas partidas;
necessita de mão de obra especializada para manutenção e operação;
utiliza-se a torta desidratada, visando à redução das dimensões do
incinerador e o consumo de combustíveis (não descarta, portanto, os processos anteriormente
mencionados de desidratação mecânica);
apresenta riscos de poluição atmosférica, através do lançamento de fumaça
e particulados na atmosfera, sendo necessário que o incinerador seja dotado de um sistema de
lavagem e/ou purificação dos gases geados.
No entanto, algumas grandes cidades estariam caminhando para esse tipo de
solução. É provável que isso se deva à grande distância entre as cidades e s áreas rurais,
excesso de EPT nos lodos, somados à carência de áreas disponíveis para a disposição do lodo
em aterros sanitários.
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5.2.4 - A necessidade de desinfecção do lodo
Segundo PIKE e DAVIS (1984), os principais organismos que poderiam vir a
causar doenças em homens e animais, após a aplicação de lodo digerido no solo, são:
a Salmonella – apesar de não haver evidências no incremento de riscos à
saúde humana, pela aplicação de lodo de esgotos no solo, existem algumas evidências de que
o gado, exposto ao lodo contendo salmonellas, pode tornar-se portador da doença causada por
esses organismos (salmonelose), em maior grau do que o gado não exposto;
a Taenia saginata (solitária) – é um parasita específico do homem, que
expele seus ovos juntamente com as fezes, afetando também o gado;
o Sarcocystis e o Cystticercosis – segundo os autores, não estaria ainda
muito bem avaliada a influência desses organismos.
O gerenciamento da sanidade do lodo, caracterizado pelos principais agentes
patogênicos, tais como ovos de helmintos, cistos de protozoários, colônias de bactérias e
alguns vírus, é realizado através de métodos de higienização, que devem ser econômicos,
seguros e de fácil aplicação prática.
Além do sistema de higienização, o gerenciamento da reciclagem deve considerar
a possibilidade de restrições de uso, que devem ser tanto mais rigorosas quanto pior for a
eficiência do método selecionado. O solo é um meio inóspito para a maioria dos organismos
existentes no lodo, em decorrência da existência de intensa atividade microbiológica, de seres
bastante adaptados ao meio pedológico. Por esta razão a maioria dos patógenos apresenta um
curto período de sobrevivência no solo, após a incorporação do lodo. Os ovos de helmintos
são exceção a esta regra, por possuírem no seu ciclo biológico normal, uma fase de
sobrevivência no solo e portanto devem ser alvo principal de nossas preocupações.
O controle de doenças que podem ser transmitidas pela aplicação do lodo ao solo
tem sido objeto de pesquisas. WATSON (1980) apresenta um estudo em escala piloto, com
aplicação de lodo líquido digerido anaerobiamente ao solo, monitoramento de alguns
parâmetros da mistura solo-lodo e medida de NMP (número mais provável) do grupo
Salmonella. Ficou constatado que a morte destas ocorrida após 6 a 7 semanas da mistura do
lodo com o solo. No entanto, no mesmo período da morte total da colônia de Salmonella, o
quadro apresentado pelo autor também mostra uma umidade muito baixa da mistura solo-lodo
(cerca de 5,8%) e redução de pH (na faixa de 4,0 a 5,4). Esses fatores podem ter contribuído
para a morte desses organismos, pois, segundo FULLER e WARRICH (1985), a faixa de pH
entre 5,5 e 8,5 é considerada a faixa ótima para os microorganismos do solo, enquanto
BOSSERT e BARTHA (1984) esclarecem que a água é o principal meio suporte de substrato
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e nutrientes essenciais ao processo de alimentação dos microorganismos no solo. Mencionam
o valor do teor de umidade de 10% da capacidade de campo do solo, como limite mínimo
para o bom andamento do processo.
GODFREE et al. (1984), testando produtos químicos para desinfecção do lodo,
concluem que com a adição de cal para elevar o pH até 11,5 e após um tempo de contato de
15 minutos, obtêm-se 99% de redução do número de salmonelas no lodo. Com relação aos
ovos de "Taenia Saginata", com um tempo de contato de 4 horas e pH - 12,0, obteve-se 90%
de redução na efetividade.
Segundo PIKE e DAVIS (1984), a "Taenia Saginata" (solitária) é um parasita
que tem dois hospedeiros: o homem, que é portador da solitária adulta e o gado, que, ao
ingerir os ovos deste verme, passa a ser seu hospedeiro, no estado larval. Segundo DINIS,
POITEVIN e MALTESE (1977), a teníase é uma parasitose intestinal provocada pela
infestação por "Taenias", em anéis. No grupo dos Cestóides, a "Taenia Saginata" é a mais
comum. Antes de chegar a fase adulta no intestino do homem, apresenta uma fase
embrionária nas vísceras e músculos do gado bovino. A contaminação do homem se dá pela
ingestão de carne crua ou mal cozida desses animais, quando infectados. A contaminação
pode-se dar também na ingestão de verduras cruas contaminadas.
O "Cysticercus bovis" infesta a carcaça dos bovinos. É detectado normalmente na
inspeção das carnes, nos matadouros e frigoríficos. Pode-se matar este cisto através do
congelamento da carne, ou, quando a infecção é mais generalizada, a carne deve ser
condenada. É difícil assegurar se as epidemias que atingiram os animais através da infecção
por este cisto tenham sido causadas pela utilização de lodo, apesar de algumas pesquisas
realizadas pelo SCDU - "Scottish Communicable Disease Unit" mostraram que apenas 14 das
218 epidemias registradas (7%) ocorreram em fazendas que utilizavam lodo no solo
(REILLY,COLLIER e FORBES, 1981).
5.2.5 - A presença de elementos tóxicos no lodo
A presença de elementos potencialmente tóxicos, em níveis excessivos, estaria
relacionada com o lançamento de águas residuárias industriais nas redes municipais de
esgotos. Esse parece ser um problema mundial e, no Brasil, é muito comum nas médias e
grandes cidades. As atividades de galvanoplastia são as mais problemáticas, na medida em
que lançam águas contendo altas concentrações de sais de diversos metais utilizados nos
processos industriais. Essas indústrias basicamente promovem o recobrimento de proteção de
metais com outros metais mais nobres (galvanização, cromação, cobreamento, prateação,
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niquelação, etc.). Porém outras indústrias, notadamente as do ramo metalúrgico, cortumes
etc., podem contribuir nesses lançamentos.
Na Tabela 10, utilizada no Japão, NOGUCHI e ITO (1992) apresentam valores
limites para diversos elementos potencialmente tóxicos (metais pesados e outras substâncias
perigosas), quando da utilização do lodo, como fertilizante.
Nas Tabelas 01 e 02 foram apresentados valores limites de concentração de
elementos potencialmente tóxicos em lodos, quando da sua utilização em solos. Na Tabela
01, regulamentação européia, e na Tabela 02, as restrições norte americanas impostas pelo
código 40 CFR parte 503 USEPA (1993). Os números, apresentados pelos japoneses na
Tabela 10, são mis restritivos do que as normas americanas e européias.
Tabela 10 - Concentrações limites para metais pesados e outras substâncias perigosas no
lodo, para utilização como fertilizante (no Japão).
SUBSTÂNCIA

CONCENTRAÇÃO LIMITE
(em mg/l)

(em mg/kg)

Cádmio

0,3

5

Cianetos

1,0

--

Pesticidas fosforados

1,0

--

Chumbo

3,0

--

Cromo Hexavalente

1,5

--

Arsênico

1,5

50

Mercúrio total

0,005

2

Bifenilas policloradas (PCBs)

0,003

--

Fonte: adaptado de NOGUCHI e ITO (1992)

BROWN(1975) já recomendava que a aplicação de lodos de esgotos municipais
no solo ficasse restrita a níveis conservativos, quando o lodo contivesse metais. Segundo o
autor, essas medidas eram necessárias, até que se obtivessem maiores e mais completas
informações a respeito dos efeitos da acumulação de metais, tais como zinco, cobre, níquel,
cádmio, mercúrio e chumbo, depois de seguidas aplicações de lodo, num mesmo solo. Esse
autor alertava também para o problema de excesso de nitrogênio (na forma de nitratos). Se
esse elemento é fornecido ao solo, em quantidades que excedem as necessidades das plantas
pode vir a contaminar o lençol freático com nitratos, pois o nitrogênio, nessa forma química,
tem alta mobilidade.
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Ainda segundo BROWN (1975), os cromatos são muito tóxicos às plantas,
enquanto o Cr3+ não é. O boro tem comprovada toxicidade para as plantas, no entanto, este
seria rapidamente lixiviado através do solo, não se constituindo um problema para as plantas,
nas regiões úmidas (porém pode vir a ser um contaminante das águas subterrâneas). Já a
excessiva absorção de cádmio, pelas plantas, pode resultar num problema para os seres
humanos, por causa da acumulação do elemento na cadeia alimentar. O cobre, o níquel e o
zinco são tóxicos às plantas, quando disponíveis no solo em quantidades excessivas. O autor
discute ainda a questão das formas iônicas terem maior mobilidade e estarem prontamente
disponíveis para as plantas. O autor cita o trabalho de outros autores que estudam absorção de
zinco pelas plantas, elemento esse que não seguiria exatamente as mesmas tendências dos
demais.
WILLIANS e WOLLUM (1981), estudando o efeito do cádmio sobre as
bactérias e actiocianetos presentes no solo, concluíram que deve existir algum aspecto do
metabolismo desses organismos adversamente afetado pelo cádmio e, também, que deve
existir algum outro mecanismo de tolerância, que só se verifica quando da existência de altos
níveis de cádmio no solo. Em resumo os autores concluíram que, para baixos níveis de
cádmio, os microrganismos seriam afetados, o mesmo não ocorrendo para altos níveis.
ROSS et al. (1981), estudando o comportamento do cromo em solos tratados com
esgotos e sua toxicidade aos microrganismos, afirmam que, aparentemente o Cr3+ é menos
tóxico do que o Cr6+, uma vez que o primeiro tem menor mobilidade no solo, não estando
prontamente disponível. Já o Cr6+ tem mobilidade no solo e penetra rapidamente nas
membranas celulares. Uma vez dentro da célula, ele é reduzido, e sua toxicidade
provavelmente resultaria da oxidação de componentes celulares. Após a redução para Cr3+,
dentro da célula, ele interfere com as funções das proteínas.
EMMERICH et al. (1982) estudaram o movimento de metais pesados em solos
tratados com lodos de esgotos, utilizando testes de lixiviação em colunas. Concluíram que,
nas condições de teste, não houve significativo movimento de metais no solo. Os autores
comentam, entretanto, a influência dos valores baixos de pH, nessa mobilidade, ou seja, para
pHs mais baixos aumentaria a mobilidade.
AKHTER (1990) determinou as quantidades de chumbo, zinco, cobre, níquel,
cádmio e ferro no lodo de esgotos municipais produzido em uma ETE (Bahrain-TULI-Arábia
Saudita), comparando-as com os valores obtidos em solos tratados e não tratados com esse
lodo. Verificou que houve uma acumulação significativa do nível de metais no solo tratado
com lodo, alertando para os problemas decorrentes dessa acumulação.
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PALAZZO e REYNOLDS (1991) estudaram o efeito da aplicação de um lodo
contendo altas percentagens de metais (Cu, Zn, Cr, Pb, Ni e Cd), para melhoramento de um
solo altamente ácido (pH=2,4). Esse solo foi melhorado para permitir o crescimento de
vegetação. As taxas de aplicação de lodo foram de 100 tds/ha. O monitoramento de longo
prazo mostrou que um decréscimo do nível de metais, tanto no solo quanto nas plantas
analisadas, ao longo do tempo. Concluíram que o tratamento foi satisfatório, tendo sido
considerado de baixo custo.
COUILLARD e SHUCAI (1992) propuseram modelos cinéticos para a
solubilização do cobre, utilizando tanques reatores de mistura completa, num trabalho sobre
fixação bacteriana dos metais contidos em lodos de esgotos, quando estes são aplicados em
solos agrícolas.
LAMY, BOURGEOIS e BERMOND (1993) estudaram a mobilidade do cádmio
no solo, como conseqüência da aplicação de lodo de esgotos. Citam outros autores, afirmando
que as condições de mobilização e/ou imobilização de metais no solo não são fáceis de
estabelecer e muito menos devem ser generalizadas. Concluíram em seus estudos que, durante
as primeiras semanas seguidas à aplicação do lodo no solo, a quantidade de cádmio na água
drenada foi maior do que no solo controle e que esses níveis foram decrescendo ao longo do
tempo.
Essa pequena mostra de trabalhos, que não teve a pretensão de cobrir todos os
estudos realizados nos últimos tempos, serve apenas para ressaltar a preocupação dos
pesquisadores com relação aos metais contidos nos lodos de esgotos municipais, quando estes
são aplicados em solos (principalmente solos agrícolas).
Em resumo, pode-se dizer que os metais pesados podem vir a afetar a saúde de
homens e animais, tanto através da utilização de águas subterrâneas contaminadas, quanto
pela absorção através da cadeia alimentar. As plantas seriam o primeiro elo dessa cadeia, e a
partir delas, pode ocorrer a contaminação direta ou indireta do homem, passando ou não pelos
animais.
A maioria dos trabalhos diz que a mobilidade dos metais depende de sua
especiação química, ou seja, estes só poderiam ser lixiviados, atingindo os aqüíferos
subterrâneos, ou mesmo absorvidos pelas plantas e microrganismos, quando na forma iônica
(solúvel). A passagem dos metais para a forma iônica dependeria diretamente do valor do pH
do ambiente. Para a maioria dos metais, quanto mais baixo o valor do pH, maior a quantidade
de metais sob a forma de íons, com exceção do molibdênio e do selênio, cuja disponibilidade
para as plantas aumenta com o incremento do pH (ANGLIAN WATER,1991).
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Percebe-se ainda que o elemento cádmio é um dos mais estudados. Seu efeito no
organismo humano estaria relacionado com o ataque ao sistema renal. Segundo VIESSMAN
e HAMMER (1985), a mobilidade do cádmio é muito improvável sob pHs maiores que 6,0.
Há ainda um outro fator bastante importante relacionado com a mobilidade dos
metais que é a CTC - Capacidade de Troca Catiônica. Os íons metálicos podem ser
adsorvidos na matriz do solo, dependendo da CTCV. Os solos orgânicos, os argilosos e os
siltosos apresentam CTC maior que os solos arenosos. A possibilidade de retenção de metais
na matriz dos solos com alta CTC é maior. Este fato diminui os riscos de contaminação do
lençol freático por metais, por outro lado aumenta a acumulação desses metais no solo,
ampliando a possibilidade de serem absorvidos pelas plantas e entrar para a cadeia alimentar
de homens e animais (CETESB,1991).
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6 – CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO EM ESTUDO
6.1 – Caracterização geral do município de Rio das Ostras
6.1.1 – Caracterização geral
O município de Rio das Ostras apesar de ser um município relativamente novo,
teve sua emancipação em 1992. De acordo com os dados prévios do censo 2000, tem uma
taxa de crescimento populacional de 6,75% ao ano e uma população residente de 36.769
habitantes. Vale atentar ao fato do município ser uma cidade de veraneio com variação
sazonal da população que na alta temporada chega aos 150.000hab.
A localização do município, bem como suas hidrografias podem ser observadas
no mapa do enquadramento geográfico regional, em anexo (Anexo I). No mapa de articulação
das cartas da bacia do Rio São João (Anexo I) pode-se observar a altimetria do município e
sua contribuição hidrográfica para a bacia do Rio São João.
No mapa referenciado como macrozoneamento (Anexo I) pode-se observar todos
os dados importantes para o estudo das questões referentes a aplicação do biossólido na
agricultura, tais como cobertura vegetal, áreas agrícolas, rodovias de escoamento de safras,
área protegida (unidade de conservação) entre outros dados.
Inserimos também o mapeamento dos domínios hidrogeológicos da área (Anexo
I), visando aferir a qualidade e quantidade de água disponível para irrigação no perímetro do
município de Rio das Ostras.
6.1.2 – Caracterização sanitária
A população não dispõe de abastecimento de água potável, sendo assim consome
água de poços rasos perfurados em um lençol freático já bastante comprometido pela
contaminação dos efluentes de boa parte das residências carentes que não dispõe de
tratamento dos efluentes domésticos.
As residências de comunidades com melhor poder aquisitivo tratam seus efluentes
com o sistema fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro.
Em conseqüência dessa estrutura de saneamento básico deficiente temos índices
de infestação de doenças de veiculação hídrica altos, entre elas podemos enumerar as
diarréias, hepatites, verminoses em geral e alguns casos de esquistossomose. Com a
implantação do sistema de esgotamento/tratamento dos efluentes acreditamos na diminuição
desses índices. Porém o problema só se aproximará de uma solução quando o município for
abastecido por água potável.
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6.1.3 – Tipos de solos e suas características
O município de Rio das Ostras está em uma planície costeira, na Região dos
Lagos do Estado do Rio de Janeiro. Possui características e formações geológicas semelhantes
aos outros municípios situados nesta mesma região. Vale ressaltar que o levantamento hora
apresentado consiste em uma visão bastante superficial das variáveis agronômicas, não se
pretendeu portanto executar levantamento minucioso do tema , se tratando de um ponto
ilustrativo a respeito da localidade em estudo. Em seguida descreveremos as principais
características dos solos encontrados no sítio em estudo.
• Latossolo Amarelo
Solos muito pobres quimicamente, com teores algo maiores de bases concentrados
apenas na superfície, devido a reciclagem de nutrientes. Apresentam como importante
limitação a baixíssima fertilidade, além disso, muitas vezes apresentam deficiência de
micronutrientes.
• Latossolo Variação Una
Apresenta como principal limitação a baixa fertilidade e acidez elevada. Apesar
da baixa fertilidade, as condições físicas relacionadas com manejo – retenção de umidade,
consistência, permeabilidade e porosidade são boas.
• Podzólico Vermelho Escuro
Apresentam grande diversidade quanto à fertilidade: quando se formarem em
materiais de origem relativamente ricos, apresentam boa disponibilidade de bases, podem ter
caráter eutróficos, o que se verifica comumente. As limitações mais sérias, são o aclive me
terrenos mais acidentados, e a deficiência de fertilidade, nos distróficos e álicos. No entanto,
respondem bem a aplicação de fertilizantes e corretivos.
• Podzólico Vermelho Amarelo
Sua grande diversidade de atributos de interesse agronômico – profundidade,
textura, eutrofismo, saturação por bases, cascalhos e pedras, além da ocorrência nos mais
variados terrenos torna difícil generalizar suas qualidades. Sérias limitações são sua
susceptibilidade a erosão e no caso dos solos distróficos apresentam restrições quanto a
fertilidade, que pode ser acrescida de limitações devidas a outros fatores.
• Podzólico Amarelo
As condições físicas não oferecem limitações, a granulometria permite boa
retenção de umidade e boa permeabilidade interna e as condições para enraizamento das
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culturas são também favoráveis. A principal restrição prende-se a fertilidade, representada
pelos baixos teores de bases trocáveis e pela desfavorável saturação por alumínio.
• Podzol e Podzol Hidromórfico
A quase totalidade desses solos no Brasil é de textura arenosa e de extrema
pobreza, tendo, portanto, as limitações inerentes a solos com estas características, ou seja,
baixa fixação de fósforo e nutrientes, lixiviação acentuada dos nitratos, elevada
permeabilidade, ressecamento rápido, alta taxa de decomposição de matéria orgânica e virtual
ausência de reserva de nutrientes.
• Gley Húmico e Gley Pouco Húmico
Estes solos têm sérias limitações para o uso agrícola, devido a presença de lençol
freático elevado e ao risco de inundações freqüentes. A drenagem é imprescindível para tornalos aptos a maior número de culturas, pois nas condições naturais, são utilizados apenas para o
plantio de arroz, algumas pastagens e oleicultura.
• Solos Aluviais
Estes solos são considerados de grande potencialidade agrícola, mesmo aqueles
com baixa saturação por bases, tendo em vista a posição que ocupam na paisagem, ou seja,
áreas de várzeas, pouco ou não sujeitas a erosão, onde a mecanização agrícola pode ser
praticada de maneira intensiva. Sua origem é muito heterogenia quanto a textura e outras
propriedades físicas e também no que diz respeito as propriedades químicas, o que fatalmente
vai influenciar no seu uso. Há que se considerar que a principal limitação ao uso decorre dos
riscos de inundações a que podem, em maior ou menor grau de risco, estar sujeitos os terrenos
ocupados por estes solos.
Tendo em vista os tipos de solos descritos a cima podemos observar entre os solos
aptos a atividade agrícola a existência quase que unânime da carência de matéria orgânica.
Elemento este presente em larga escala no biossólido a ser utilizado como corretivo nos solos.

6.2 – Caracterização do município de Arraial do Cabo (lodo comparado)
6.2.1 – Caracterização geral
A cidade teve sua emancipação política em 1985, quando foi desmembrado do
Município de Cabo Frio. Seu solo formou-se há mais de 1 milhão de anos, pela ação dos
ventos e das correntes marítimas, trazendo e fixando as areias e interligando antigas ilhas
(hoje Morro do Miranda, Morro do Forno e Pontal do Atalaia), formando o que hoje é o
33

Arraial. Arraial é vila de pescadores, que na década de 50, com a instalação da Cia. Nacional
de Álcalis, passou a enfatizar a indústria do turismo.
Arraial do Cabo está localizado a 180 Km da cidade do Rio de Janeiro em uma
região privilegiada pela natureza. Limita-se ao norte com Cabo Frio e a Lagoa de Araruama,
ao sul e leste com Oceano Atlântico e a Oeste com a cidade de Araruama. Aqui se localiza a
Ilha de Cabo Frio, o ponto extremo do litoral brasileiro na costa sudeste. Cerca de 60% de sua
população vive da pesca . A riqueza da fauna e flora marinhas da região é explicada pelo
fenômeno da "Ressurgência", que consiste no afloramento das águas das correntes frias
profundas originárias do Pólo Sul, ricas em nutrientes que integram a cadeia alimentar dos
animais microscópicos, que por sua vez, alimentam outros animais maiores.
De acordo com os levantamentos do censo 2000 o município tem uma taxa de
crescimento de 2,59% ao ano e uma população residente de 23.864 habitantes. Arraial do
Cabo também é uma cidade de veraneio tendo a sua população em torno de 100.000
habitantes na alta temporada.
A característica do município de Arraial do Cabo é o fato de ter grande parte de
seu território considerado reserva ambiental, impedindo o crescimento habitacional da cidade.
Sendo possível desta forma tentar preservar a natureza local que prima pela sua exuberância e
presença de espécimes raros.
Porém o que temos verificado nos últimos anos é uma grande invasão dessas
áreas, na maioria dos casos por comunidades carentes, mas temos observado a invasão com
fins de especulação imobiliária também.

6.2.2 – Caracterização sanitária
A cidade possui abastecimento de água potável através de concessionária privada,
não conseguimos levantar maiores dados relativos a este abastecimento devido a política da
companhia de manter sigilo absoluto destes dados.
O sistema de esgotamento sanitário é gerenciado pela prefeitura através da
ECATUR empresa responsável por turismo e esgotamento sanitário.
O sistema de esgotamento sanitário é composto por rede de coleta de efluentes
separadora e uma estação de Tratamento de Esgoto e um sistema de elevatórias, necessário
devido as largas diferenças de cotas existente na cidade, bastante semelhante ao sistema
proposto para a cidade em estudo.
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A Estação de Tratamento semelhante a de Rio das Ostras é composta por:
•

Tratamento preliminar – Gradeamento, caixa de areia e calha parshall;

•

Tratamento secundário – Tanques de aeração (Figura 01) com aeração por meio de

agitadores mecânicos e decantador do tipo convencional (Figura 02);
•

Digestor de lodo (Figura 03);

•

Desaguamento do lodo – Prensa desaguadora (Figura 04).
A Estação trata 150l/s de esgoto, o sistema de recirculação de lodo esteve

inoperante durante seis meses e estava inoperante no momento da coleta das amostras.
A prensa desaguadora de lodo está inoperante desde 1996, sendo que o lodo da
Estação é disposto atualmente no mesmo terreno onde ela se situa.

Figura 01- Tanque de aeração
Apesar da situação encontrada, foi possível coletar amostras de forma a permitir uma
avaliação do lodo da região e levantar possíveis soluções de gerenciamento do lodo da cidade
de Rio das Ostras.
A Estação da qual retiramos material de estudo, apresenta o mesmo fluxograma
proposto, estava em funcionamento precário, porém produzindo lodo. As amostras coletadas
representam uma idéia daquilo que pode ocorrer na cidade que nos interessa.
35

Figura 02- Decantador

Figura 03- Digestor de lodo
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Figura 04- Prensa desaguadora
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7 – RESULTADOS
7.1 – Aceitabilidade do biossólido nas culturas existentes
Várias são as culturas nas quais o biossólido tem sido utilizado como adubo, não
só aqui no Brasil como no mundo inteiro. Em nosso estudo manteremos o foco nas culturas
que já foram testadas nas condições climáticas e ambientais de nosso país, Segundo
ANDREOLI (1999) as culturas já estudadas que absorveram bem o biossólido são: feijão,
milho, cana-de-açúcar e frutíferas em geral.
Analisando a Tabela 11 podemos observar a presença destas culturas na safra
agrícola do município de Rio das Ostras. Percebe-se que a maior cultura é a de cana-de-açúcar
contabilizando 87,82% da safra total em segundo lugar está a cultura de banana com 7,59%.
As demais culturas caracterizam produções de pequenas propriedades sem a possibilidade da
aplicação do biossólido em larga escala.
A cultura de cana-de-açúcar é proveniente de uma única propriedade rural, sendo
o foco principal de aplicação de biossólido no município.
A secretaria municipal de agricultura pesca e meio ambiente vem incentivando o
plantio de coco, sendo que esta também seria uma cultura importante no plano de distribuição
do biossólido.
Tabela 11 – Safra agrícola do município de Rio das Ostras em 1999
PRODUÇÃO
(t)

%
PRODUZIDO

ÁREA(ha)

% DE ÁREA
OCUPADA

TON. PRODUZIDA
POR ha OCUPADO

Feijão

22,4

0,24

32,0

10,42

0,7

Milho

46,0

0,50

23,0

7,49

2,0

8.145,0

87,83

150,0

48,83

54,3

Alface

28,0

0,30

2,8

0,91

10,0

Abóbora

25,0

0,27

2,5

0,81

10,0

Jiló

13,0

0,14

1,0

0,33

13,0

Milho Verde

66,0

0,71

11,0

3,58

6,0

Aipim

203,5

2,19

18,5

6,02

11,0

Banana

704,0

7,59

64,0

20,83

11,0

Coco

21,6

0,23

2,4

0,78

9,0

9.274,5

100,0

307,2

100,0

30,19

CULTURAS

Cana-de-açúcar

TOTAL

Fonte: EMATER-RIO/ Escritório local de Rio das Ostras
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Os dados referentes à safra agrícola estão dispostos em forma de gráfico (gráficos
01 e 02), para melhor análise dos dados na forma de percentagem.

5%

8%
Cana-de-açucar
Outras culturas(-banana)
Banana

87%
Gráfico 01 – Percentagem de culturas produzidas na safra de 1999

Feijão
Milho e Milho
Verde
Cana-de-açucar
Alface, Abóbora e
jiló
Aipim
Banana
Coco
Gráfico 02 – Percentagem de áreas ocupadas pelas culturas da safra de 1999
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7.2 – Impacto da aplicação do biossólido na agricultura
Quando

o

planejamento

é

executado

adequadamente,

os

projetos

de

aproveitamento do lodo exercem efeitos ambientais positivos e aumentam o rendimento
agrícola.
A aplicação deste insumo na agricultura vai de encontro às propostas de
implantação da Agenda 21 no município, no que ela se propõe em seu capítulo 18 (Proteção
da qualidade e da oferta dos recursos de água doce), em seu capítulo 7 (Promoção do
desenvolvimento sustentável dos estabelecimentos humanos), em seu capítulo 6 (Proteção e
promoção da salubridade), em seu capítulo 4 (Mudança dos padrões de consumo) e em seu
capítulo 21 (Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos)
Em se tratando da aplicação da agenda 21 estamos embasados na hierarquia
proposta em seu capítulo 21 que define os objetivos subdivididos em quatro principais áreas
de ação, sendo elas:
• Redução ao mínimo dos resíduos – no nosso caso através da escolha do melhor
tratamento e operação da ETE e da reutilização do lodo. A proposta é tornar o processo de
transformação de lodo em biossólido o mais eficiente possível;
• Aumento ao máximo da reutilização e reciclagem ambientalmente saudáveis
dos resíduos – o programa contará com um monitoramento rígido do biossólido, garantindo
assim que o mesmo seja “ambientalmente saudável”;
• Ampliação do alcance dos serviços que se ocupam dos resíduos – através da
implantação do sistema de reciclagem de composto de resíduos sólidos a ser gerenciado junto
com o programa de biossólidos, ambos aplicados na agricultura.
O melhoramento do meio ambiente obedece a diversos fatores, entre os quais os
mais importantes são:
• Evitar a contaminação dos corpos hídricos devido ao lançamento direto das
águas residuárias em rios, lagos e mares. Desta maneira, os problemas de contaminação
ambiental reduzem significativamente, podendo-se evitar o esgotamento do oxigênio
dissolvido e da eutrofização, entre outros;
• Reduzir a necessidade de fertilizantes artificiais, com a conseqüente
diminuição de gastos em energia, e da contaminação industriais;
• Possibilitar maior conservação do solo pelo seu enriquecimento com matéria
orgânica, o que pode proporcionar melhorias na sua estrutura e com isso minimizar a erosão;
• Recuperar áreas degradadas mediante fertilização quando do replantio de
mudas, implantando cinturões verdes no entorno das cidades.
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Os critérios para se avaliar os impactos de um sistema integrado de tratamento de
esgotos e reutilização de lodo são muito complexos. Sobre alguns aspectos, pode-se medir ou
estimar o Benefíciamento (B) ou custo (C) esperados, porém existem muitos aspectos mais
importantes e dos quais é difícil quantificar o impacto em termos monetários, seja positivo ou
negativo. Porém os principais impactos seriam o social, o econômico e o ambiental.
7.3 – Análises
As amostras foram coletadas no município de Arraial do Cabo, devido ao fato da
ETE de Rio das Ostras ainda estar inoperante. Foram realizados no mês de janeiro, pelo fato
de ser o mês no qual a população da cidade está acrescida da população veranista, desta forma
com maior geração de efluentes esperamos a pior situação possível, tanto na contaminação
por metais pesados como na contaminação bacteriológica.
Os dados analisados foram os preconizados pela norma, desta forma os valores
químicos e físico-químicos foram: pH; Fósforo; Matéria seca; Potássio; Matéria Orgânica;
Cálcio; Carbono; Magnésio; Relação C/N; Enxofre e Nitrogênio. Os metais analisados foram:
Cádmio; Mercúrio; Cromo; Zinco; Chumbo; Níquel e Cobre.
Quanto a presença de patógenos, como podemos observar nos laudos de análises
(Anexo I), os dados analisados foram: Bactéria entérica (Coliformes fecais) NMP/g e Ovos de
helmintos (contagem de ovos viáveis) ovos/g.
Após a compilação dos dados destas análises poderemos definir as melhores
formas de higienização e disposição deste biossólido na agricultura.
As amostras de lodo foram coletadas na Estação de Tratamento de Esgotos de
Arraial do Cabo no ponto de bombeamento para recirculação do lodo. Os laudos referentes às
análises seguem em anexo a este (Anexo II).
Fez-se necessário um estudo do comportamento de patógenos quando lançados no
meio ambiente (agricultura) devido aos índices elevados de doenças de veiculação hídrica na
cidade. A partir deste levantamento chegamos a valores descritos na tabela 12.
Tabela 12 – Sobrevida de organismos patógenos no solo
AGENTE PATOGÊNICO
Bactéria entérica
Vírus
Cistos de protozoários
Ovos de helmintos

PERMANÊNCIA NO SOLO
Máximo
Mínimo
1 ano
2 meses
1 ano
3 meses
10 dias
2 dias
7 anos
2 anos

Fonte: Kowal, EPA/600 1 – 85/015
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Com relação as concentrações de metais pesados observamos uma escala de
variação muito alta o que nos indica que o gerenciamento da quantidade de metais terá que ser
uma verificação quanto a acumulação dos mesmos no solo e não quanto a concentração
pontual de metais no biossólido.
Deste ponto de vista, com relação aos laudos podemos constatar que não foram
encontradas contaminações no lodo por ovos de helmintos no que se pode observar o bom
processo de tratamento neste sentido. Embora as condições da cidade de comparação no
momento, apresentar abastecimento de água e rede coletora de esgotos, a mesma situação se
dará na cidade de Rio das Ostras quando a Estação de Tratamento de Esgotos estiver em
operação. Os valores de bactérias entéricas (Escherichia coli) apresentaram-se com dados
normais sob o ponto de vista bacteriológico apontando o aproveitamento do biossólido após
passar principalmente pela digestão do lodo. A eficiência do tratamento hora analisado leva a
crer em boa remoção de patógenos. Desta forma a higienização completará o processo.
Com relação aos metais pesados optamos por executar gráficos com e sem a presença
dos metais com larga faixa de variação como zinco e níquel para tornar melhor a avaliação
visual dos metais presentes de concentrações mais constantes.
Podemos observar no gráfico 03 que a concentração de mercúrio é nula em todas as
amostras levando a confirmar dados da literatura que estes valores em geral são muito baixos
ou isentos em lodo de estação de tratamento de cidades de pequeno porte.
Os valores dos demais metais como cobre, chumbo, cádmio e cromo, excetuando-se o
níquel e zinco variam dentro de uma média que provavelmente depende do dia e da hora da
coleta de amostras conforme demonstra o gráfico 04.
A grande concentração de zinco e níquel com valores extremamente elevados
surpreende pelas características da região e não era esperado. Podemos observar como
demonstram os gráficos 05 e 06, respectivamente as comparações entre as normas européias e
brasileiras que pela primeira, considerada muito rígida, estaríamos impossibilitados de
implantar o reaproveitamento de biossólidos na região. Em relação a norma brasileira que
adota os mesmos paramentos da norma norte americana constatamos que em alguns pontos
deverá ser realizado uma campanha e levantamento dentro do município sobre a contribuição
de metais lançados na rede, tais como o cádmio, níquel e zinco, sendo que no caso dos demais
as concentrações encontram-se dentro dos padrões brasileiros.
Ainda comentando os resultados no gráfico 06, onde apresentamos as concentrações
de cada uma das análises realizadas, cujos laudos de análises (Anexo II), sua média e a norma
técnica brasileira, verificamos que não são todas as amostras que ultrapassam os limites, mas
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em duas séries, reafirmando a questão da sazonalidade que nos traz uma variação muito
grande de concentrações, o que pode ocorrer em menor escala em épocas de menor
diversificação dos efluentes gerados.
Os resultados apresentam dados de concentração na alta estação do verão. Vale
ressaltar a necessidade de um estudo destas concentrações em um período de doze meses, no
sentido de constatar se estes valores são contínuos ou ocorrem pontualmente nos períodos
indicados. Por outro lado os resultados obtidos contribuem para a constatação do que pode
ocorrer na cidade de Rio das Ostras.
A presença destes metais possivelmente é devido a existência de indústrias
caseiras (fundo de quintal), já que existe somente uma grande indústria instalada no
município, e lançando seus efluentes sem tratamento prévio na rede de esgotamento sanitário.
Caso se repita o mesmo caso em Rio das Ostras, o programa de reciclagem de biossólidos a
ser implementado deve prever o monitoramento do efluente destas indústrias.
A Cia de Saneamento Básico do Estado do Paraná (SANEPAR) realizou estudos
quanto a toxicidade da adição de Níquel em quantidades elevadas no solo, chegando a
conclusão de que dependendo do tipo de solo a absorção do metal pelo solo foi mínima,
variando entre 1 % e 5%, e ainda que a adição em conjunto com esterco reduz ainda mais a
presença de Ni. As formas orgânicas e carbonatos de Ni podem sofrer ou não alterações em
suas concentrações dependendo do tipo de solo (SANEPAR,1999).
Ainda no mesmo estudo, foi possível constatar que a fração da forma disponível
de Zn foi menor que 10% do metal adicionado em vários tipos de solo e que diminuiu com
adição conjunta de esterco, mostrando a sua afinidade com a matéria orgânica do solo. Para a
maioria das doses de Zn, a concentração da forma carbonato foi ligeiramente superior a
disponível nos solos e a adição de esterco aumentou esta forma de Zn. (PAVAN et al., 1994).
Deve-se atentar para o fato da análise de metais ter de ser executada
periodicamente o que acarretará um acréscimo no custo do próprio biossólido, devendo ser
executado um estudo posterior de custo benefício desta situação.
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Gráfico 03 – Concentração de metais nas amostras coletadas na ETE Arraial do Cabo
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Gráfico 04 – Concentração de metais (exceto Níquel e Zinco) nas amostras coletadas na ETE Arraial do Cabo
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Gráfico 05 – Comparativo entre as Concentrações de metais na média das amostras coletadas na ETE Arraial do Cabo,
norma Brasileira e norma Européia
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Gráfico 06 – Comparativo entre as Concentrações de metais nas amostras coletadas na ETE Arraial do Cabo, norma
Brasileira
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8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Pela revisão dos trabalhos de pesquisa com lodo de esgoto ou biossólido aplicados
na agricultura realizados no Brasil, e com suporte na literatura internacional sobre o assunto,
pode-se concluir que:
•

Lodo de esgoto é um “resíduo” que altera as propriedades físicas do solo, melhorando sua

densidade, sua porosidade e sua capacidade de retenção de água, propriedades estas que
condicionam o solo para um melhor desenvolvimento das plantas;
•

Lodo de esgoto é um “resíduo” que, aplicado no solo, melhora seu nível de fertilidade,

elevando o pH, diminuindo o teor de Al trocável, aumentando a capacidade de troca de
cátions (CTC) e a capacidade de fornecer nutrientes para as plantas;
•

Lodo de esgoto, por conter em sua constituição teores elevados de matéria orgânica e de

outros nutrientes, promove o crescimento dos organismos do solo, os quais são de
fundamental importância para a ciclagem dos elementos, entre eles os nutrientes das plantas;
•

Lodo de esgoto encerra na sua composição todos os nutrientes e elementos benéficos

necessários para o desenvolvimento e produção de plantas, os quais, por se encontrarem em
sua grande parte na forma orgânica, são liberados ao solo gradativamente, por meio de
processos oxidativos, o que aumenta a possibilidade de que estes nutrientes sejam absorvidos
pelas plantas e diminua o risco de poluição ambiental;
•

Lodo de esgoto é um resíduo orgânico que encerra na sua composição os mesmos

constituintes de outros resíduos orgânicos (matéria orgânica, nitrogênio e outros nutrientes
das plantas), alguns dos quais já consagrados como fertilizantes orgânicos;
•

Componentes antinutricionais presentes no lodo de esgoto, caso dos metais pesados,

também ocorrem em outros fertilizantes e corretivos do solo, caso dos fertilizantes fosfatados,
nitrogenados e do calcário, dentre outros, assim como no próprio material de origem do solo;
•

Apesar de encerar em sua composição elementos não desejáveis, caso dos metais pesados,

nos trabalhos de pesquisa até então realizados em condições de solos brasileiros, não há
informação de toxicidade para os vegetais.
No que se refere mais especificamente ao caso em estudo constata-se uma
variação muito grande, durante o período de 30 dias, na concentração de metais presentes no
lodo. Como estas análises foram tomadas mais a título ilustrativo do que como dados a serem
estudados torna-se necessária uma bateria de análises com um período de tempo mais
abrangente. Desta forma poderemos constatar se esta variação se mantém ou se foi apenas um
evento pontual de contaminação do lodo.
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No caso de um estudo real para a implantação do sistema de distribuição de
biossólidos se preconiza uma bateria de 24 amostras semanais realizadas ao longo de seis
meses, o que será proposto quando do início da operação da estação de tratamento de esgotos
de Rio das Ostras.
A presença de altos níveis de metais pesados no efluente não era esperada, mas
como foi constatada, a medida a ser tomada em Rio das Ostras seria a identificação por parte
do poder público das fontes poluidoras conectadas a rede de esgotamento sanitário e a
coibição desta prática. Valendo ainda ressaltar que a fiscalização destas fontes poluidoras em
cidades de pequeno e médio porte são muito mais simples do que em grandes cidades,
podendo o poder público manter o controle desta situação.
A composição do lodo no que diz respeito a patógenos é excelente, não contendo
indicadores de ovos de helmintos, sendo assim se propõe o tratamento simplificado para
higienização. Este lodo após a fase de estabilização, deve ser higienizado por meio do
tratamento com cal ou a compostagem. Estes processos já mostraram sua eficiência na
desinfecção do lodo, reduzindo os níveis de patógenos a patamares seguros.
Apesar desses cuidados recomendamos análises semanais de bactérias entéricas e
ovos de helmintos, excetuando-se vírus pela complexidade da execução de sua análise.
Por outro lado os ovos de helmintos deverão ser considerados os indicadores de
contaminação não só pela sua longa permanência no solo, mas também devido ao fato de
apenas um organismo causar infecção ao ser humano.
Devido a variação na composição do efluente ser sazonal, tal qual a população da
cidade, as análises de metais pesados no lodo deverão ser feitas periodicamente para garantir a
qualidade deste biossólido.
Como demonstrado na cidade de comparação, quando as medidas de controle não são
executadas pode haver uma larga variação de metais, em especial zinco e níquel, acarretando
o acompanhamento destas concentrações por bateladas de biossólidos gerados, ou seja uma
vez constatada a contaminação por metais do biossólido, o mesmo deverá ser direcionado ao
aterro sanitário municipal. O controle quanto a contaminação do solo ou das plantas deverá
ser feito quanto a acumulação deste material no solo e não quanto a contaminação eventual de
uma batelada de biossólido.
A verificação da acumulação de metais pesados no solo e nas plantas adubadas
com o biossólido também deverá ser feita, mas não com a periodicidade das análises do
próprio biossólido.
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Com o controle definido nos itens acima poderemos garantir a boa qualidade tanto
do biossólido quanto do produto por ele adubado.
Constatou-se na pesquisa de campo a fraca composição dos solos do município,
conforme descrito no capítulo 6, agregada ao fato de os proprietários não se utilizarem
adubação. Estes fatos geram uma produção agrícola muito abaixo dos padrões que poderia
atingir, levando a população rural a abandonar o campo e vir parar em bolsões de pobreza na
cidade.
A implantação do programa de distribuição do biossólido poderá gerar o “insumo
social” pois irá enriquecer o solo, aumentar a produção e conseqüentemente fixar a população
no campo.
Desta forma, não há dúvidas de que, manejado de forma adequada, o lodo de
esgoto se trata de um excelente fertilizante orgânico, não havendo, pelo menos até o presente
momento, informações que impeçam sua caracterização como tal, salvo as recomendações
aqui colocadas.
Por outro lado o impacto ambiental deste tipo de procedimento tem inúmeros
fatores positivos, que incentivam os profissionais e a população em geral a sua implantação,
entre os mais importantes temos:
•

Diminuição da carga orgânica lançada nos corpos hídricos;

•

Diminuição da carga microbiológica lançada no meio ambiente e

•

Melhoria na paisagem e nas áreas de lazer devido à retirada dos esgotos do

meio ambiente.
Deve-se atentar no entanto para os fatores limitantes, considerados os aspectos
negativos, sendo eles:
•

Presença de elementos potencialmente fitotóxicos que podem acumular-se

nos cultivos e serem transmitidos ao longo da cadeia alimentar, quando se permite a descarga
de efluentes industriais sem tratamento prévio;
•

Geração de odores desagradáveis, caso o projeto, a operação e a

manutenção estejam inadequados;
•

Efeitos adversos à saúde dos agricultores, por falta ou aplicação

inadequada de medidas de proteção e
•

Presença de vetores de enfermidades, caso não haja controle adequado.

Acreditamos que os impactos sociais para a região podem ser maiores ou menores
de acordo com o esclarecimento prestado a população quanto ao projeto a ser implantado e
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também a busca de parceria entre a entidade que está implantando o sistema e a comunidade
diretamente atingida.
Como aspectos positivos podemos enumerar os seguintes fatores:
•

Diminuição das enfermidades;

•

Empregos gerados pela construção, operação e manutenção da Estação de

Tratamento de Esgotos e
•

Proteção das comunidades à jusante das descargas de esgotos.

Os aspectos sociais negativos desta implantação são:
•

Perda de valor de terrenos circunvizinhos, caso ocorram odores desagradáveis;

•

Disseminação de doenças devido ao projeto incorreto ou operação inadequada

da Estação de Tratamento de Esgotos;
•

Efeitos adversos à saúde dos agricultores, por falta ou aplicação inadequada de

medidas de proteção;
•

Efeitos adversos à saúde dos consumidores dos produtos gerados.

Na questão dos aspectos econômicos é necessária a execução de um estudo custo
benefício para poder afirmar se o investimento será lucrativo. Podemos definir como aspectos
econômicos positivos os fatores a seguir:
•

Menor gasto em tratamento médico;

•

Fertilização dos solos com o lodo tratado que contém matéria orgânica e
minerais;

•

Custo mais baixo por m3 tratado;

•

Ampliação da fronteira agrícola;

•

Conservação de nutrientes para o cultivo e

•

Maior disponibilidade de alimentos em áreas próximas as Estações de
Tratamento de Esgotos devido a produção de lodo.

Entre os aspectos negativos deste procedimento podemos citar:
•

Perda de valor de terrenos circunvizinhos, caso ocorram odores
desagradáveis;

•

Disseminação de doenças devido ao projeto incorreto ou operação
inadequada da Estação de Tratamento de Esgotos e

•

Perda de áreas de cultivo ou áreas urbanas devido à necessidade de um
terreno para a implantação da Estação de Tratamento de Esgotos.
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Finalmente, se deveria quantificar, em unidades monetárias, os aspectos positivos
e negativos, agrupando-os aos custos e receitas esperados do projeto, para definir sua
rentabilidade e viabilidade. Para alguns aspectos considerados, é sumariamente difícil efetivar
a quantificação, razão pela qual a opinião da comunidade é importante e também a decisão
política fundamentada. Essas considerações levam à conclusão de que a educação e a
consciência da população, assim como a política de desenvolvimento social, são os fatores
mais importantes a serem levados em conta, ao se estabelecer um sistema de tratamento,
disposição adequada e uso sanitário do lodo gerado.
Para prevenir possíveis impactos adversos é necessário que sejam divulgadas
medidas higiênicas e o tratamento de enfermidades de veiculação hídrica, além de se dispor
de um plano de prevenção desses impactos que incluam medidas eficazes a custos razoáveis.
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