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A UTILIZAÇÃO DO LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

NA REVITALIZAÇÃO DE SOLOS DEGRADADOS 

The use of sew age treatment station sludge in the revitalization of degraded 

soils 

 

 

RESUMO 

Ao tratar o esgoto que é captado pelas ETE’s, se produz um resíduo de consistência 

densa, conhecido como lodo ou biossólido, na qual sua disposição final e descarte, 

geralmente são aterros sanitários. Sabe-se que o lodo é derivado de material 

orgânico, e é rico em nutrientes, que ao ser estudado e devidamente tratado, pois 

pode alterar drasticamente sua composição devido a região onde foi retirado, tem 

aplicabilidade na agricultura, como tratamento e condicionador de áreas que sofram 

transtorno físico, químico ou biológico, auxiliando a revitalização destas áreas 

agredidas. 

O presente artigo objetivou estudar, a viabilidade do uso e do biossólido em áreas 

degradadas, visando solucionar um problema ambiental, que são as áreas 

degradas, e impedir os futuros problemas, que são as possíveis contaminações dos 

lodos devido as destinações inadequadas, e agressão e escassez de solos férteis 

para a agricultura. 

 

1. INTRODUÇÃO 

          O aumento da expectativa de vida nacional, impulsionado 

principalmente devido às melhorias da infraestrutura das cidades, aliado à 

diminuição da mortalidade infantil, é determinante para o crescimento populacional. 

Segundo dados do IBGE (2016), apenas entre os anos de 2000 e 2016, a população 

brasileira teve um acréscimo de 3.600.000 pessoas. Este crescimento populacional, 

gera a expansão das zonas urbanas e consequentemente, um aumento de demanda 

por recursos naturais, bem como, acarreta em um aumento da geração de resíduos 

e esgoto. 

          Sendo assim, o consumo de recursos naturais tende a ascender, 

junto com a produção descartes sólidos e a quantidade de esgoto gerado. O esgoto 

não pode ser jogado diretamente nos rios, devido a sua contaminação, para atender 
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tal necessidade existem estações de tratamento de esgoto (ETE), fazendo que o 

mesmo seja tratado e possa ser devolvido aos rios, sem que haja contaminação do 

efluente; além do tratamento, a ETE no final de seu tratamento, gera como resíduo 

principal, o lodo. Uma das grandes preocupações desse resíduo é seu descarte, 

devido a sua contaminação de efluente. Normalmente seu destino final, são aterros 

sanitários e incineradores gerando gastos no seu transporte e destinação final (Saito 

et al., 2005). No entanto, existem inúmeras alternativas mais adequadas para seu 

destino final, sua reutilização do ponto de vista econômico, ambiental e, até mesmo 

social é o mais correto e interessante (Maciel et al., 2009), já que o lodo corresponde 

entre 40 a 80% de matéria orgânica da composição do seu peso seco (Saito et al., 

2005). 

          Outro problema ambiental é a perda de nutrientes do solo, segundo 

a EMBRAPA, um solo bom deve ter incluído o nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, 

sódio, enxofre e cloro, e também elementos como cálcio, magnésio, sódio, enxofre e 

cloro, que são tratados de secundários (Robin Boom et al; 2002). Com a falta destes 

nutrientes, o solo perde suas propriedades, fazendo com que aconteça sua 

degradação. A mudança dos componentes do solo deve-se associar a mudanças 

drásticas do clima, e as ações humanas, como poluição, falta de planejamento e uso 

incorreto com construções e áreas agrícolas mal trabalhadas (Duda et al; 1999). 

         Com base nesses dois problemas o foco deste artigo, é fazer a 

revisão do estado da arte da utilização desse lodo de forma que depois de ser 

tratado, o mesmo possa ser utilizado na recuperação dos solos já degradados. Esta 

aplicação justifica-se uma vez que os solos degradados apresentam deficiência em 

alguns tipos de nutrientes, que são facilmente encontrados no lodo. A utilização do 

lodo traz como benefícios a incorporação de micronutriente e macronutrientes, como 

nitrogênio, fosforo, zinco cobre e ferro (Bettiol & Camargo et al; 2006).  

 

2. OBJETIVOS 

   Esta revisão tem por finalidade falar sobre a reativação de solos 

degradados com o uso do lodo extraído da estação de tratamento de esgoto, que 

para muitos destes resíduos não tem utilidade e são descartados sem nenhuma 

função produtiva, com isso buscamos demonstrar uma alternativa viável, para que 

este resíduo seja usado como matéria prima, fertilizando os solos. 



                                                   

3 

 

3. METODOLOGIA 

Dado artigo, foi desenvolvido por meio de método bibliográfico, e visita na 

sede da Embrapa, no município de Jaguariúna. Foram usadas fontes retiradas de: 

livros, sites e outros artigos científicos. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 CARACTERISTICAS DO LODO DE ESGOTO 

Nos dias atuais com a grande demanda de recursos hídricos e o 

crescimento industrial, é preciso tratar o esgoto, pois os rios não conseguem se 

depurar sozinhos, nesta situação, desta forma, contamos com as estações de 

tratamento de esgoto (ETE).  

Após o uso da água potável, e sua conversão para esgoto, 

encaminhamos o efluente até a ETE, onde tratamos antes de devolver a natureza 

(FERNANDES & SILVA 1999), e no final do tratamento, onde a água servida 

(esgoto) já está pronta para se encaminhar ao afluente, nesta etapa final acontece o 

recolhimento de todos os resíduos do tratamento, que se denomina lodo de esgoto 

ou biossólido. 

A disposição final de lodo é uma etapa delicada e custosa, podendo 

chegar até 50% do orçamento de um sistema. Boa parte da destinação final do lodo 

é em aterro sanitário, entretanto estudos preconizam o uso do lodo na agricultura, 

esta pratica é antiga iniciada em meados dos anos 1560. (Bettiol & Camargo et al, 

2005). 

“O tratamento dos esgotos na estação de tratamento de esgoto (ETE) será 

um lodo rico em matéria orgânica e nutriente denominado lodo de esgoto 

cuja adequada disposição final no ambiente deve ser preocupação já no 

planejamento das “ETEs””. (Bettiol & Camargo et al, 2005). 

Com base no esgoto gerado, nota-se que estes resíduos fazem um “ciclo 

aberto”, ou seja, a matéria gerada possui uma vida, com começo, meio e fim, tento 

um destino final sem utilidade. Para maior aproveitamento, é necessário que esse 

ciclo seja fechado de forma que este resíduo tenha uma finalidade com 

aproveitamento, voltando a ser matéria prima. Mesmo que para nós este resíduo 

seja "descartável", para outros é lucro, pois ele é rico em nutrientes orgânicos, e 

muitos destes estão em falta nos solos degradados. 
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Bettiol & Fernandes (2004) estabeleceram um estudo de caso com três 

amostras de lodo de esgoto, retirados da Estações de Tratamento de Esgoto de 

Franca (SP) e Barueri (SP), para coletar sua característica, e levou-se em conta que 

o local do esgoto, também é relevante para a variação de composição do lodo. Na 

tabela 1, se observa a diferença na composição do lodo nas diferentes estações. 

 

TABELA 1. Composições do lodo 

 

Fonte: Características químicas de três lotes dos lodos de esgotos das Estações de Tratamento de 
Esgoto de Franca (LF) e de(1) (2) Barueri (LB), localizadas no estado de São Paulo. Determinados 
conforme o EPA SW-846-3051 (1986), no IAC (Campinas, SP). 
(3) Os valores de concentração são dados com base na matéria seca. Os valores de concentração 
para o nitrogênio total e umidade foram determinados em amostras em condições originais, na 
Embrapa Meio Ambiente. Fonte: Bettiol (2004) e Fernandes et al.(2004). 
 
 

As características e volume do lodo variam conforme a localidade que foi 

coletada, em pequenas cidades, a produção de esgoto é predominantemente 

doméstico e gera menos volume se comparado com metrópoles industrializadas, 

que possuem um esgoto rico em metais e de maior volume. Um esgoto, geralmente, 

apresenta 40% de matéria orgânica, 4% de nitrogênio, 2% de fósforo e os demais 

macro e micronutrientes (Bettiol & Camargo, et al., 2000). 

 

4.2 TRATAMENTO DO LODO: COMPOSTAGEM 
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A compostagem é o processo de degradação da matéria orgânica pela 

ação de microrganismos (FUNASA, 2009), e a alternativa correta para a 

estabilização de resíduos encontrados no lodo na disposição final do tratamento de 

esgoto. A temperatura deste processo é o principal fator que determinará as fases 

de degradação, sendo messofílica e a termofílica, e também é referencial da 

evolução e qualidade do mesmo (Heck, Marco, Hahn, Kluge, Spilki & Sand et al; 

2013). 

De acordo com Bettiol & Camargo (2006), o lodo, pode conter elementos 

tóxicos, e patogênicos como coliformes fecais, salmonela e vírus, e elementos como 

manganês, ferro, molibdênio e níquel encontrados no lodo, são essenciais para as 

plantas, porém, quando encontrado em altas quantidades podem ser nocivos. 

Também podem ser encontrados componentes como chumbo e o cádmio, entre 

outros metais pesados em regiões industrializadas.  

No Brasil, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, 

CETESB, elaborou uma norma, P4230, onde estabelece limites de concentrações 

máximas de metais pesados e o teor máximo de aplicação no solo, conforme a 

Tabela 2. 

 

TABELA 2. Concentrações de metais pesados 

 

Fonte:  Concentrações limites  de metais pesados no lodo  de esgoto aceitáveis para uso agrícola 
(base  seca)  em mg/kg; taxa  de aplicação  anual  máxima  de  metais  em  solos  (kg/ha/365  dias);  
e  carga  máxima  acumulada  de  metais  pela  aplicação  do  lodo (kg/ha).  Fonte:  CETESB  (1999). 
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A norma P4230, também classificou o lodo em dois tipos, Grupo A e B.  O 

grupo A atende critérios de densidade de coliformes fecais inferior a 10³ NMP/g de 

sólidos totais, e densidade de sólido totais de Salmonella sp. inferior a 3NMP/4g; já o 

lodo pertencente do grupo B, tem que atender a densidade de coliformes fecais 

inferior a 2x10^6 NMP/g de sólidos totais (Filho et al., 2011). 

Para Bettiol & Camargo (2006), o controle de metais pesados depende do 

solo, porque o pH é essencial para que as plantas não absorvam esses metais, ou 

que quantidades exageradas fiquem no ambiente, assim é aconselhável que o pH 

fique acima de 5,5, para estabelecer o controle. 

Para a desinfecção do lodo, a alternativa mais viável é processo de 

compostagem, que ocorre de maneira natural, elevando a temperatura e 

promovendo a remoção de agentes patogênicos.  Segundo Andreoli (1999) a 

compostagem é a ação de microrganismos que degradam a matéria orgânica 

presentes nos resíduos, fazendo um processo exotérmico, gerando calor.  

Neste processo, são utilizados elementos orgânicos (restos vegetais 

picados) agregados ao lodo, além de ter a aeração, é necessário boa umidade, 

cerca de 55 a 65%, para a ação microbiana. Os microrganismos tendem a consumir 

o nitrogênio do lodo, já o carbono presente, tem que ser retirado dos resíduos, 

mantendo uma relação C/N entre 20 a 30 unidades de Carbono para uma unidade 

de Nitrogênio. Em um período de 10 dias, a temperatura das leiras deve ser mantida 

acima de 60°C; depois deste período, a ação biológica tende a diminuir, 

consequentemente refletindo na diminuição da temperatura. Quando isto ocorre, é 

necessário a remoção das leiras, para aeração do material, se a temperatura do 

composto se manter estável, significa que o processo obteve êxito, caso contrário é 

necessário continuar o processo até manter a estabilidade de temperatura ( Andreoli 

et al., 1999).A tabela 3 mostra um estudo de caso feito por Andraus (1999), onde é 

possível observar a redução dos agentes nocivos à saúde. 

 

TABELA 3. Redução de agentes contaminantes, por meio de 

compostagem.  
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Fonte: Redução de Salmonella spp.  estreptococos fecais e coliformes totais  no sistema  de 
compostagem  com  resíduo  verde e lodo  aeróbio  digerido  da  estação  de  tratamento  de  esgoto  
Belém,  para  o  período  de  dia  0  e  ao  final  da  fase  termófila. Fonte:  ANDRAUS  et  al.,  1999. 
 
 
 

4.3 CARACTERISTICAS DO SOLO DEGRADADO 

Segundo Sterberg (1999) por mais que haja pesquisas para quantificar e 

qualificar o tipo de solo, nenhum indicador consegue ter êxito, nem ao menos sendo 

apenas um tipo de solo sendo avaliado, pois se trata de composição de 

propriedades. 

O solo tem por uma de suas finalidades fornecer nutrientes, e sua 

qualidade é definida com relação a sua capacidade de cumprir funções. Erosões 

hídricas, eólicas, químicas, físicas, biológicas, geológicas, agrícolas e entre outros 

fatores, tende fazer o solo se degradar, ou seja, ocorre a perda de suas principais 

propriedades, deixando o solo sem vida e impróprio pra uso (Capeche, Macedo & 

Melo; Manual Técnico Embrapa; 2009). 

O solo brasileiro é considerado um dos melhores para a agricultura, e 

permitir que este se degrade é um desperdício, pois trata de um solo rico em 

nutrientes. Segundo estudo feito pelo ISRIC/UNEP e a Embrapa, cerca de 15% do 

solo terrestre já foram severamente agredido por atividades humanas, sendo 70% 

de perda da camada superficial, 13% de deformações de terreno, 6,9% perda de 

nutrientes e 3,9% de salinização (Hernani et al., 2002). 

“A erosão dos solos é um processo geológico, porém o seu agravamento 

em solos agrícolas se deve à quebrado equilíbrio natural  entre o solo e o 

ambiente, geralmente promovida e  acelerada pelo homem. A erosão, 

principalmente a antrópica, vem preocupando os agrônomos, técnicos e 

órgãos governamentais e não governamentais, sendo uma das maiores 

ameaças à agricultura e ao meio ambiente, devido à utilização inadequada 
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e intensiva desse recurso natural não renovável.” (Capeche, Macedo & 

Melo, Manual Técnico Embrapa, 2009). 

 

5. RESULTADOS 

No Brasil, a utilização de lodo para reestruturação e revitalização de solos 

degradados, ainda não é muito utilizado, pois nem todas as cidades possuem 

estações de tratamento. Já em outros países, este método é muito utilizado devido à 

escassez de espaço físico, redução de custos com a disposição final, entre outros 

fatores (Maciel et al., 2009). 

Hoje, sabe-se que o solo é um bem não renovável, e sua utilização 

inapropriada, degrada a ponto de deixá-lo sem condições de uso. Contudo, a 

incorporação de material orgânico, auxiliaria na reestruturação do mesmo. 

 Tsutiya (2000), caracteriza o solo degradado como uma área incapaz de 

distribuir nutrientes para vegetação, não contendo mais nutrientes e atividade 

biológica. E em estudos, Tsutiya, definiu que a utilização do lodo de esgoto, como 

fonte de matéria orgânica, proporciona a melhora da qualidade do solo, onde 

aumenta a resistência a erosões, melhora a distribuição de nutrientes e retenção de 

água, que deixa o solo resistentes em época de seca, logo favorece a formação de 

matéria verde, voltando a deixar o solo produtivo. Tsutiya também caracteriza do 

solo degradado como uma área incapaz de distribuir nutrientes para vegetação, não 

contendo mais nutrientes e atividade biológica. 

Contudo, a substituição de produtos químicos no meio agrícola, por lodo, 

além de ser economicamente viável, pode acarretar melhorias nas condições físicas 

e químicas do solo, pois quando executada sua incorporação, o solo absorverá os 

nutrientes do lodo, formando agregados responsáveis pela retenção de água e 

aeração. Assim, de imediato será notado os reflexos que esta utilização irá 

proporcionar ao ambiente, deixando o solo novamente estável. (KOCSSIS & MARIA, 

2004). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido à grande extensão territorial brasileira, atualmente o descarte de 

resíduos de ETE não é preocupante para muitos, mas a geração desse resíduo é 

continua, e em algum momento será de preocupação geral, pois o descarte comum 

exigem locais destinados para esta pratica, e tem capacidades limitadas.  



                                                   

9 

 

A partir deste trabalho podemos concluir que uma boa alternativa não 

seria seu descarte, e sim seu reuso, olhar para o lodo de ETE não como um resíduo, 

e sim como uma matéria prima, uma fonte de nutrientes. A ideia é fazer que os solos 

que tem a característica de “mortos” por não ter um fim produtivo e ter falta dos 

nutrientes em quantidade necessária para serem férteis, se tornem “vivos”, e através 

de testes já realizados a incorporação do lodo nesses solos tem cada vez mais 

resultados positivos de recuperação.  

Para a incorporação do lodo, já feito a compostagem, é necessário 

conhecer a composição do solo, para que não haja intoxicações de plantas, animais, 

e do meio ambiente. (CETESB, 1999). 

Por meio deste, pode-se concluir que o lodo é viável e seguro para 

utilização em solos degradados, pois causa menos danos que agrotóxicos e 

fertilizantes, gerando menos poluentes ao ambiente, desde que seja tratado de 

maneira correta, havendo um estudo antecipado, tanto que solo, quanto dos 

nutrientes presentes no lodo. 
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