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RESUMO 

As Estações de Tratamento de Água (ETA’s), que descartam o lodo (resíduo 

gerado no processo de tratamento da água para consumo) sem o compromisso de 

minimizar a geração de resíduos, poderiam fornecer um destino mais apropriado, 

uma vez que esse material pode ser reutilizado como matéria complementar para a 

bioconstrução, recuperação de áreas degradadas ou, até mesmo, à indústria de 

cerâmica. 

 

INTRODUÇÃO 

Em se tratando de água para consumo, o processo de tratamento para deixá-

la dentro dos padrões de potabilidade, Portaria 2.914/2011 que determinada as 

normas e padrões de potabilidade de água (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011), gera o 

lodo que, ocasionalmente, é destinado ao aterro sanitário, mas grande parte é 

descartada no sistema da rede de esgoto para que seja tratado como um resíduo de 

efluentes nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s). 

 

OBJETIVOS 

Analisar as publicações para apresentar possibilidades reais de uso, 

compilando por temas (bioconstrução, recuperação de área degradada e indústria 

de cerâmica) e abalizar as vantagens econômicas e sociais dos levantamentos 

bibliográfico. 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica, tendo como fonte artigos científicos publicados no 

período dos anos 2000 até 2014, tanto no formato eletrônico como impresso, assim 

como publicações efetuadas pelo Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente, pela Sabesp e demais ETAs do estado de São Paulo, 

pela CETESB e pelo Ministério do Meio Ambiente para apresentação dos estudos 

efetuados com o lodo das ETAs e das possibilidades de reutilização deste resíduo, 

que pode ser para recuperação de área degradada ou pela indústria cerâmica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A desvantagem de descartar o lodo em aterros sanitários ou em outros meios 

é a perda de material que poderia ser reutilizado como insumo para outras 



produções. Na TAB 1.1. apresenta a estimativa de geração de lodo de ETA, dentre 

elas, a região Metropolitana, que estima no ano a geração em torno de 121,88 

toneladas de lodo. 

TABELA 1.1 – Estimativa de geração de lodo de ETA por regiões administrativas 

do estado de São Paulo. 

 

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente – Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, 

2014, p. 77. 

A Lei 12.300 de 16 de março de 2006, regulamentada pelo Decreto 54.645 de 

05 de agosto de 2009 que instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos tem 

como princípios, entre outros, a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos que 

leve em consideração as variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, 

tecnológicas e de saúde publica, a gestão integrada e compartilhada entre poder 

público, iniciativa privada e demais segmentos da sociedade civil, a prevenção da 

poluição mediante praticas que promovam a redução ou a eliminação de resíduos na 

fonte geradora, a minimização dos resíduos por meios de incentivos às praticas 

ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação e o 

acesso da sociedade à educação ambiental, além de ter como objetivo instituir 

programas específicos de incentivo para a implantação de sistemas ambientalmente 

adequados de tratamento e disposição final de resíduos sólidos (SISTEMA 

AMBIENTAL PAULISTA, 2006). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A leitura efetuada das normas do estado de São Paulo, que têm como medida 

buscar alternativas que possam reduzir o impacto ambiental e uma das 



possibilidades é a reutilização do lodo. No entanto, as recomendações, seguindo a 

hierarquia política, não estão sendo cumpridas, uma vez que o lodo é destinado 

diretamente para tratamento e disposição final (aterro) e não segue as etapas de 

reutilização e reciclagem (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2014). 
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