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Resumo: Levando-se em conta a contínua e crescente geração do lodo, os custos e impactos 

envolvidos em sua disposição final, bem como, o ganho ambiental envolvido em seu tratamento, esta 

nota técnica busca auxiliar na tomada de decisão quanto às alternativas para o reuso e a destinação 

final do lodo, tomando como base as Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário no município de 

Blumenau, em Santa Catarina. Por meio de uma revisão bibliográfica, verificou-se que algumas 

tecnologias disponíveis para destinação final do lodo ainda são pouco exploradas, privilegiando-se a 

disposição no solo, como em aterros sanitários e reciclagem agrícola, o reaproveitamento dos 

mesmos em materiais cerâmicos e fabricação de agregados da construção civil, e como matéria prima 

na fabricação de cimento Portland e pozolanas. Verificou-se que, a aplicação dessas alternativas 

requer conhecimento aprofundado dos poluentes, nutrientes e microbiota contidos no lodo, 

necessitando-se de uma caracterização prévia do mesmo.  Também foi possível constatar que, no 

município de Blumenau, a destinação do lodo de ETE é direcionada unicamente para aterros 

industriais. Por conta do volume produzido, as alternativas de reuso ou valoração deste resíduo 

mostram-se pouco atrativas, e limitadas às opções encontradas na região. No entanto, é imperativo 

que as estações de tratamento esgoto sejam projetadas para contemplar a disposição final do lodo de 

esgoto, apresentando, quando de seu dimensionamento, estudos de viabilidade técnica e ambiental da 

disposição, melhorando desta forma, sua operação futura e reduzindo os passivos ambientais. 

 

Palavras-chave: Estações de Tratamento de Esgoto, Lodo, Reciclagem, Valorização, Reuso. 

 

Alternatives for reuse and disposal of sludge generated in sewage treatment 

plants in Blumenau, SC.  
 

Abstract: Taking into account the continuous and increasing sludge generation, as well as the costs 

and impacts involved in their disposal, as well as the environmental gain involved, this search 

technique note assist in making decision on alternatives for reuse and the final destination of sludge, 

based on the Sewage Treatment Plant in the city of Blumenau, Santa Catarina. Through a literature 

review, it was found that some technologies available for disposal of sludge are still little explored, 

privileging the provision on the ground as in landfills and agricultural recycling, but also the reuse of 

the same ceramic materials and manufacturing of construction aggregates, and as raw material in the 
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manufacture of Portland cement and pozzolan. However, the application of some of these alternatives 

requires thorough knowledge of pollutants, nutrients and microorganisms contained in the sludge, 

necessitating the characterization provided the same. In the city of Blumenau, the allocation of WWTP 

sludge is directed to landfills. Because of the volume produced, alternative reuse or valuation of this 

waste show is unattractive, and limited to the options found in the region. However, it is imperative 

that sewage treatment plants are designed to contemplate the final disposal of sewage sludge, 

presenting, when your design, technical and environmental feasibility studies of the provision, thus 

improving, its future operation and reducing liabilities environmental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Para os efeitos da  Lei nº 11.445, de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, considera-se saneamento básico como  

“O conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas. ” (BRASIL, 2007).   

Tais serviços constituem uma importante ferramenta socioeconômica, com objetivo de 

promover ações preventivas e eficientes, na mitigação dos problemas relacionados à Saúde Pública e 

ambiental. Neste sentido, falando especificamente sobre esgotos sanitários, Von Sperling (1996), 

afirma que o tratamento biológico de esgotos sanitário busca reproduzir os processos que ocorrem 

normalmente na natureza, conhecidos como autodepuração dos corpos hídricos. Desta forma, o 

tratamento biológico de esgotos se resume na atividade de diferentes microrganismos, principalmente 

bactérias, que oxidam a matéria orgânica, resultando como subproduto o lodo biológico. 

O esgoto sanitário doméstico, quando não acrescido de efluentes industriais, basicamente 

será composto por 99,87% de água, 0,04% de sólidos sedimentáveis, 0,02% de sólidos não 

sedimentáveis e 0,07% de substâncias dissolvidas (NUVOLARI et al., 2011).  O lodo biológico 

representa, em média, de 1 a 2% do volume total do esgoto tratado na Estação de Tratamento de 

esgoto (ETE), variando de acordo com a tecnologia usada. O tratamento e a disposição final destes 

resíduos podem atingir até 60% do custo operacional de uma ETE (VON SPERLING, 2001). 

Pedroza et al., (2010) estimaram uma produção nacional próxima à 220 mil toneladas de 

lodo em matéria seca por ano, considerando que o tratamento de esgoto atendia apenas 30% da 

população urbana. 

Segundo os dados do Sistema Nacional Sobre o Saneamento Básico (SNIS, 2014) por 

meio do “Diagnóstico dos Serviços sobre Água e Esgotos – 2012” constatou que 56,1% da população 

possuíam serviços de redes coletoras de esgotos. Daquele cenário, apenas 38,7% dos esgotos gerados 

recebiam algum tipo de tratamento. Este quadro demonstra que grandes volumes de esgoto bruto são 

lançados diariamente em corpos hídricos receptores de todo o território Brasileiro causando impactos 

adversos no meio ambiente e na Saúde Pública. E demonstra também, a real e urgente necessidade de 

ampliação da cobertura nacional de serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário.  

No município de Blumenau, até o ano de 2012, de todo esgoto produzido, apenas 4,8% 

eram tratados, e o restante, simplesmente lançado in natura nos corpos receptores da região (TRATA 

BRASIL, 2013). Porém, no ano de 2013, os serviços de redes coletoras e tratamento de esgotos 

sanitários atingiram a 30% da população (ODEBRECHT, 2016). O Plano Municipal de Serviços de 

Saneamento, que se encontra em processo de revisão, quando do seu lançamento em 2008, previa a 

universalização da rede até 2050, onde 93% das residências da cidade serão contempladas com coleta 

e tratamento do esgoto sanitário (BLUMENAU, 2008).  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.445-2007?OpenDocument


 

 

A meta proposta pelo município resultará no grande e inevitável crescimento da produção 

de lodo biológico em suas estações de tratamento de esgoto, criando um novo desafio ao município, na 

busca por alternativas economicamente viáveis, ambiental e socialmente seguras, para a reciclagem ou 

disposição final deste resíduo sólido proveniente de suas ETE. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, por meio da ABNT:NBR 10.004, definiu o 

que são resíduos sólidos e ainda incluiu entre estes:  

“[...] os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para 

isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível. ” (ABNT, 2004). 

A Norma ainda classifica os resíduos sólidos em dois grupos (perigosos e não 

perigosos) os não perigosos ainda são subdivididos em inerte e não inerte. Deste modo, o lodo 

biológico proveniente de ETE é classificado de acordo com a ABNT:NBR 10.004 (ABNT, 2004) 

geralmente como Classe II A (não perigosos e não inerte), porém, caso haja despejo de efluentes 

industriais na rede, o lodo pode ter características de Classe I (perigoso), sendo necessário um 

tratamento prévio dos mesmos antes de sua disposição em aterros especiais. 

No Brasil a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 a qual institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências, constitui 

uma ferramenta indispensável na gestão dos mesmos, esta dispõe sobre os princípios, objetivos e 

instrumentos da gestão de resíduos sólidos, estabelecendo as diretrizes referentes à gestão integrada e 

ao seu gerenciamento (BRASIL, 2010). 

Um avanço importante nesta lei foi o de responsabilidade compartilhada, onde não só a 

empresa que realiza a gestão, como também aquela que produz o resíduo, serão responsáveis pelo 

manejo ambientalmente correto, impondo às empresas de saneamento que se preocupem com o lodo 

biológico não só na disposição final, mais sim desde sua geração.  

A importância da correta da disposição final do lodo de esgoto sanitário foi levada em 

questão pela ONU na Agenda 21, com o reconhecimento da necessidade de uma nova abordagem na 

gestão do lodo, considerando as alternativas de minimização da geração, bem como a forma mais 

ambientalmente adequada para sua disposição, visando à manutenção da qualidade do meio ambiente 

e da saúde pública (COSTA & COSTA, 2011). 

Diante da problemática da geração de maiores volumes de lodo, o processamento e sua 

disposição final são desafios para Engenharia Sanitária e Ambiental. Frente à necessidade de 

preservação ambiental ao se dispor corretamente o lodo gerado pelas ETE de Blumenau, surge o 

desafio de buscar alternativas para disposição final, constituindo-se como objetivo principal do 

trabalho. 

 



 

 

2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso descritivo e exploratório, com 

investigação na literatura e legislação vigentes, buscando demonstrar aspectos técnicos e legais a 

respeito do reuso e destinação final de lodos de esgoto gerados no Brasil, de maneira que contribua 

tanto para as empresas de saneamento, como para a sociedade e o meio ambiente. 

O trabalho de campo foi realizado em uma estação de tratamento de esgoto no município 

de Blumenau, avaliando a geração de resíduos sólidos e verificando os aspectos atuais de gestão e 

manejo deste resíduo pela concessionária responsável pela coleta e tratamento do esgoto doméstico, 

possibilitando, desta forma, fazer um comparativo direto com a legislação vigente do país para a 

aplicabilidade das práticas de reuso e destinação final correta deste resíduo.  

A revisão da literatura contempla o período de 1991 a 2016, levando em consideração as 

legislações vigentes no Brasil sobre resíduos, no qual foram consultados artigos científicos, teses e 

dissertações rastreados nas bases de bancos e bibliotecas eletrônicas LILACS, BIREME e SciELO. As 

palavras-chave utilizadas na busca foram: lodo de esgoto, reuso, destinação final e legislação 

ambiental. Adotou-se como critério de inclusão, aqueles artigos que tivessem uma abordagem atual do 

reuso e destinação final do lodo frente à Legislação Brasileira. Foram excluídos do estudo os artigos 

que fugissem desse escopo. Deste modo, foram avaliados um total de 50 trabalhos científicos, normas 

técnicas e legislações vigentes consultadas através do sítio eletrônico do governo federal brasileiro.  

 

3. ALTERNATIVAS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DO LODO DE ESGOTO  

 

Atualmente a empresa Odebrecht Ambiental gerencia duas estações de tratamento de 

esgoto (ETE) no município de Blumenau, a ETE Garcia - composta por um sistema combinado de 

tratamento anaeróbio (UASB - Upflow Anaeróbic Sludge Blanket) seguido de tratamento aeróbio 

(MBBR - Moving Bed Biofilm Reactor), decantadores secundários e sistemas de desidratação de lodo 

(centrifuga) operando com vazão média de 30 L/s, tratando efluentes de esgoto doméstico, hospitalar e 

industrial, e a ETE Fortaleza - que possui um sistema de lodos ativados com dispersor por membranas, 

decantadores secundários e sistemas de desidratação de lodo (mesa desaguadora e centrifuga) 

operando com vazão média de 90 L/s, esta recebe somente efluente de esgoto doméstico. Em conjunto, 

as duas ETE geram cerca de 15 toneladas diárias de lodo biológico, estes atualmente são transportados 

por cerca 36,1 km, para serem encaminhados a um aterro industrial, com licença ambiental para o 

recebimento de resíduos classe II da região (ODEBRECHT, 2016). 

Os reatores aeróbios utilizados de empresa Odebrecht LTDA para o tratamento de esgoto 

sanitário, especialmente os sistemas de lodo ativado, são os sistemas de tratamento que produzem 

maior quantidade de lodo biológico, e talvez, a digestão do lodo no sistema seja baixa devido ao 

reduzido tempo de permanência do lodo no sistema (PEDROZA et al., 2010; GOMES & 

BERNADINO, 2013). 

A partir da revisão bibliográfica efetuada, constatou-se que, a busca por alternativas para 

disposição final do lodo pelas empresas de saneamento é bastante complexa, dependendo de vários 

aspectos, dentre eles, técnicos, econômicos, ambientais e legais (FERNANDES et al., 2001; RIGO, et 

al., 2014). Verificou-se também que, as tecnologias disponíveis para o reuso ou destinação final do 

lodo ainda são pouco explorados, sendo mais frequente a disposição em aterro sanitário (aterro 

exclusivo ou co-disposição com resíduos sólidos urbanos), porém, tornaram-se comuns o uso agrícola 

e florestal, a recuperação de solos e a incorporação em materiais da construção civil (BETTIOL & 

CAMARGO, 2006). Contudo, a aplicação de algumas destas alternativas requer conhecimento 

aprofundado acerca dos poluentes, nutrientes e microbiota contidos no lodo (BITTENCOURT et al., 

2012; ANDRADE, 2014; SOUZA et al., 2015). Como também conhecimento nos processos logísticos 

para identificar as alternativas existentes em equipamentos, materiais e instalações é fundamental para 

assegurar o processo com baixos custos (GODOY et al., 2013). 



 

 

A seguir apresentam-se algumas das alternativas existentes para a disposição final de lodo 

de esgoto sanitário, apresentando a legislação pertinente para a sua aplicabilidade bem como 

considerações técnicas a respeito delas. 

 

3.1 Aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos 

 

De acordo com a ABNT:NBR 8419 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

define-se aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos como: 

 “Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar 

danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos 

ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para confinar 

os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume 

permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada 

jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário.” (ABNT, 

1992). 

Há dois tipos de aterros sanitários quando se trata de lodos de ETE. O primeiro é o aterro 

sanitário exclusivo, onde é depositado apenas lodo de origem sanitária, sendo menos usual. O segundo 

é o aterro combinado onde a co-disposição do lodo com outros resíduos sólidos urbanos, sendo este o 

mais comum em nosso cenário local.  Esse tipo de disposição possui a desvantagem de reduzir a vida 

útil dos aterros.  

Segundo Quintana (2011) o aterro sanitário busca garantir o destino correto dos lodos de 

esgotos inadequados para os diversos usos ou excedentes à demanda. Ainda segundo o autor um aterro 

mal projetado ao receber a disposição de lodo, pode contaminar o ar, o solo, as águas superficiais e 

subterrâneas, consequentemente a população.  

Em relação a gerencia de uma ETE, segundo Sampaio (2014), não existe nada mais 

cômodo do que encaminhar o lodo produzido para aterros particulares, pois requer apenas a 

viabilização de contratos com empresas operadoras de aterro e de carregamento e transporte do 

material. Deste modo, os custos de disposição final do lodo em aterros estão fortemente relacionados à 

distância de transporte do resíduo proveniente da ETE até o aterro, e também com a concentração de 

umidade do lodo. Principalmente porque, quanto menor o teor de umidade, menor será o volume do 

lodo a ser manuseado, e mais fácil será sua aplicação nas células do aterro sanitário. Em números, o 

custo desta técnica, dependendo da região podem chegar a US$ 60/t (ANDREOLI et al., 2006). Para 

exemplificar, de acordo com Von Sperling (2001), uma redução de 98% para 85% do teor de umidade 

no lodo, reduz 13% o volume a ser transportado, que resulta em volume maior transportado e redução 

de custos.  

Na tabela 1, apresenta-se o volume de lodo, com percentuais médios de umidade e 

logística em seu manejo, demostrando a redução do número de viagens necessária para transportar 6 

toneladas de lodo (matéria seca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Tabela 1. Volume de lodo e número de viagens para transportar 6 toneladas (matéria seca). 

Tipo de Lodo 
Media do Teor 

de Umidade 

Volume de Lodo 

Úmido (t) 

Número de Caminhões 

Caçamba (12t) 

Lodo Bruto 98% 300 25 

Lodo adensado 92% 75 6,25 

Prensa desaguadora 85% 40 3,3 

Centrifuga 70% 20 1,67 

Filtro Prensa 60% 15 1,25 

Secagem Térmica 10% 6,67 0,56 

Fonte: Modificado de VON SPERLING (2001). 

 

Deste modo, as tecnologias para a secagem do lodo, estarão fortemente relacionadas com 

o custo total para a disposição final deste resíduo, devido à redução significativa do volume de lodo a 

ser transportado, do número de viagens para o transporte, e do menor volume para acondicionamento 

no aterro. Assim, os aterros necessitaram de grandes extensões de área, devido ao volume de lodo a ser 

depositado. Por conta disto, ABNT:NBR 13.896 recomenda que para a implantação de aterros o 

projeto considere vida útil mínima de 10 anos, após o termino da vida útil, o monitoramento da área 

influencia deve ocorrer pôr no mínimo 10 anos (ABNT, 1997). Caso haja interesse da parte pública ou 

privada, pode-se liberar as instalações para implementar áreas verdes, parques ou campos esportivos.  

As obras de maior porte, como construções devem ser evitadas, pois os resíduos orgânicos 

permanecem em decomposição por longos períodos de tempo, deixando o solo instável. 

 

3.2 Reciclagem agrícola 
 

A utilização de lodo de esgoto sanitário como fertilizante orgânico para solos destinados a 

agricultura, se torna cada vez mais interessante para os gerentes de ETE, agricultores, sociedade e o 

meio ambiente pela presença de nutrientes e matéria orgânica no lodo (NASCIMENTO et al., 2004), 

pela necessidade de redução de custos na agricultura, conservação do meio ambiente e das 

características físicas e químicas do solo (CORRÊA & CORRÊA, 2001; QUINTANA et al., 2011) e 

também pelos altos custos e impactos ambientais gerados pelos demais métodos de disposição 

(GOMES & BERNADINO, 2013).  

O lodo biológico de esgoto sanitário também apresenta benefícios nas condições físicas 

do solo, destacando-se o aumento da retenção de água em solos arenosos e melhoria na 

impermeabilidade em solos argissolo. A presença de macronutrientes como nitrogênio, fosforo, 

potássio, cálcio, magnésio e enxofre propiciam a aplicação do lodo na agricultura (BETTIOL & 

CAMARGO, 2006). Estas características elevam a importância do lodo na agricultura devido às 

previsões de futura escassez desses nutrientes, do aumento da população mundial e no aumento na 

demanda de alimentos. 

Deste modo Coscione et al., (2010), afirmam que o principal benefício desta atividade 

para o meio ambiente é a reciclagem dos nutrientes e da matéria orgânica presentes no lodo biológico, 

substituindo parcialmente a utilização de fertilizantes minerais e adubos químicos comercializados, 

desempenhando importante função na produção agrícola e na manutenção da fertilidade do solo.  

Os benefícios econômicos gerados por esta reciclagem de matéria orgânica e nutriente 

presentes no lodo foram estudados pela SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná. Segundo 

Corrêa & Corrêa (2001), durante o período de sua pesquisa, apenas a matéria orgânica, o nitrogênio e 

fósforo presentes em uma tonelada de lodo seco termicamente poderiam representar em valor 



 

 

monetário, na época, algo em torno de R$ 158,60, enquanto que o lodo fresco apresentava-se em torno 

de R$ 22,00, evitando-se, desta forma, gastos com a disposição final em aterro sanitário, o que 

comumente acontece no Brasil.  

Godoy (2013) afirmou que, a reutilização do lodo de esgoto, após o seu tratamento 

adequado, pode apresentar diversos benefícios ecológicos que justificam os custos do tratamento. 

Como exemplo, tem-se que, o uso do lodo como fertilizantes orgânicos para o solo vem sendo 

estudado por diversos pesquisadores no Brasil, apresentando resultados positivos na produtividade 

agrícola de diversas culturas vegetais, observado também que os teores de metais no lodo, no solo e 

nas plantas estiveram abaixo dos limites estabelecidos para utilização agrícola, o que permite sua 

aplicação sem maiores riscos ao ambiente. (GALDOS et al., 2004; NASCIMENTO et al., 2004; 

NOGUEIRA, et al., 2006; LOBO & FILHO, 2007; BOVI et al., 2007; RIBEIRINHO et al., 2012). 

Porem Mazzeo (2013) demonstrou que a disposição de lodo de esgoto em solos agrícolas, 

sem um tratamento prévio, pode contribuir para um aumento da atividade mutagênica dos solos, 

implicando em danos ao ambiente e aos organismos expostos. O autor observou que o lodo estudado 

se mostrou potencialmente genotóxico e mutagênico para células do organismo teste Allium cepa, 

inclusive quando presente em associações baixas em relação à porcentagem de solo. As amostras de 

lodo também foram tóxicas para a espécie Eisenia andrei, acarretando na mortalidade dos organismos 

expostos. 

Urban & Isaac (2016) desenvolveram mapas de aptidão do solo para a aplicação de lodo 

de esgoto na Bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Os mesmos constataram que menos de 30 

% da área da bacia está apta a receber o lodo, porem esta área tem grande capacidade de recepção de 

lodo de esgoto aproximadamente 4.089,3 10³ t ST ano-1, somente para o cultivo de cana de açúcar tem 

capacidade de recepção anual em torno de 2.582,7 103 t ST, podendo ser reutilizado grande parte do 

lodo produzido dentro da própria Bacia.  

Gomes & Bernadino (2013) afirmam, que a reutilização agrícola a longo prazo se 

torna mais viável que a disposição em aterro sanitário. Porém, de acordo com Sampaio (2014), a 

fiscalização no uso de aterros sanitários é mais simples e na maioria das vezes os custos são inferiores 

aos associados à disposição agrícola, afirmando que o principal motivo que leva a gerência de uma 

ETE a optar pela disposição agrícola é sua sustentabilidade ambiental, devido à reciclagem de 

nutrientes essenciais aos solos em as plantas e também pela redução dos grandes volumes de lodo 

dispostos em aterros. 

Constituindo-se uma ferramenta indispensável para a promoção e regulamentação desta 

prática no Brasil, a Resolução CONAMA nº 375, de 29 de agosto de 2006, considera o lodo de esgoto 

gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário uma fonte potencial de riscos à saúde pública e 

ao ambiente, potencializando a proliferação de organismos patógenos (BRASIL, 2006). Portanto, a 

correta gestão do lodo é um problema relevante, sendo necessária à adoção de medidas para dispor 

esse material de forma a não causar nenhum dano ao meio ambiente e a sociedade. Esta Resolução 

também expressa as vantagens do uso agrícola dos lodos de esgoto gerados em estações de tratamento 

de esgoto sanitário: 

“Considerando que o lodo de esgoto sanitário constitui fonte de matéria 

orgânica e de nutrientes para as plantas e que sua aplicação no solo pode 

trazer benefícios à agricultura; Considerando que  o  uso  agrícola  do  lodo 

de esgoto é uma alternativa que apresenta vantagens  ambientais  quando  

comparado  a  outras práticas de destinação final; Considerando que a 

aplicação de lodo de esgoto  na  agricultura  se  enquadra  nos  princípios 

de  utilização  de  resíduos  de  forma  ambientalmente adequada.” 

(BRASIL, 2006, p. 1). 

Esta Resolução apresenta no Art. 3, que os lodos gerados em sistemas de tratamento de 

esgoto, para terem aplicação agrícola, deverão ser submetidos a processo de redução de patógenos e da 

atratividade de vetores, de acordo com o Anexo I desta Resolução. Neste anexo apresenta-se os 



 

 

processos de redução significativa de patógenos para lodos de classe B, os processos de redução 

adicional de patógenos para lodos de classe A, como também os processos para redução da 

atratividade de vetores.  

No Art. 3, parágrafo 2, desta resolução fica vetada a utilização agrícola de lodo 

proveniente de estação de tratamento de efluentes de instalações hospitalares. Esta constitui-se em 

uma restrição que inviabiliza utilização agrícola do lodo proveniente da ETE Garcia, pois esta recebe 

efluentes de instalações hospitalares, restando apenas o lodo proveniente da ETE Fortaleza para a 

adoção desta prática no município de Blumenau. Já o Art. 7 prevê que a caracterização do lodo de 

esgoto ou produto derivado a ser aplicado deve incluir os seguintes aspectos: potencial agronômico; 

substâncias inorgânicas e orgânicas potencialmente tóxicas; indicadores bacteriológicos e agentes 

patogênicos; e estabilidade. 

No Art. 9 está previsto que a aplicação de lodo de esgoto e produtos derivados no solo 

agrícola somente poderá ocorrer mediante a existência de uma UGL (Unidade de Gerenciamento de 

Lodo) devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente, segundo os mesmos procedimentos 

adotados para as atividades potencialmente poluidoras e/ou modificadoras do meio ambiente. No 

município de Blumenau atualmente não existe uma Unidade de gerenciamento de lodo, sendo este 

também uns dos motivos que inviabiliza esta pratica na região. O Art. 12 proíbe a utilização de 

qualquer classe de lodo de esgoto ou produto derivado em pastagens e cultivo de olerícolas, tubérculos 

e raízes, e culturas inundadas, bem como as demais culturas cuja parte comestível entre em contato 

com o solo. Esta restrição também dificulta a aplicabilidade desta prática na região, uma vez que 

existe uma predominante produção destes vegetais.  

Geralmente a dificuldade para encontrar áreas aptas e disponíveis para uso agrícola do 

lodo levam à necessidade de percorrer longos trajetos, logo esses longos trajetos inviabilizam a 

aplicação desta pratica, uma vez que o transporte constitui importante aspecto relacionado ao 

gerenciamento do lodo na agricultura, visto que ele representa o fator de maior custo operacional para 

esta prática (GODOY, 2013; SAMPAIO, 2014). 

O Art. 12 ainda apresenta uma série de restrições relacionadas ao período de tempo a ser 

respeitado entre uma aplicação e outra. Fato que necessita ser melhor discutido e apresentado, pois 

torna economicamente inviável, a construção de pátios de estocagem com área disponível para o 

acumulo do grande volume de lodo gerado entre as aplicações subsequentes. Muitas dessas exigências 

ou restrições estabelecidas pela Resolução, na maioria das vezes dificultam ou inviabilizam 

tecnicamente ou economicamente esta pratica no Brasil.  

Segundo estudos realizados por Sampaio (2013), e Bastos et al., (2013) a Resolução 

CONAMA Nº 375 de 2006, se mostra mais restritiva a aplicabilidade do lodo de esgoto na agricultura, 

quando com parada com Resolução Americana USEPA 40 CFR/503 (USEPA, 1994), e a diretiva 

86/278/CEE de 1986 da Comunidade Europeia (CEC, 1986), fato que reflete na quantidade mínima 

que este resíduo vem sendo aplicado na agricultura no Brasil. E afirmam que a Resolução CONAMA 

nº 375/2006 apresenta vários aspectos que necessitam serem melhores discutidos e, eventualmente, 

alterados ou complementados, a fim de atender efetivamente aos seus objetivos e tornando-se 

imprescindível a constituição de um grupo de trabalho visando promover sua revisão. 

 

3.3 Reaproveitamento em materiais cerâmicos da construção civil 
 

Segundo Ingunza et al., (2006) a reciclagem de resíduos é uma prática que tem sido 

utilizada de maneira crescente no setor da construção civil, reaproveitando resíduos do próprio 

canteiro de obras ou de outras atividades, considerados até então inúteis ou problemáticos. A indústria 

da construção civil é altamente promissora para absorver resíduos, principalmente por aceitar novos 

materiais como componentes na matéria prima.   

Neste sentido, de acordo com Basegio et al., (2001) a indústria de cerâmica se destaca no 

quesito absorção de resíduos como matéria prima em virtude da heterogeneidade das massas argilosas, 



 

 

constituídas de argilo-minerais e minerais não-argilosos com ampla variação mineralógica.  Oliveira et 

al., (2004) destacaram que caso o resíduo contenha metais pesados, estes podem ser incorporados a 

fase vítrea da argila formada durante o processo de cerâmização, não retornando ao meio ambiente. 

Jordan et al., (2005) concluíram que embora as propriedades de absorção de água e tensão de ruptura a 

flexão sejam afetadas negativamente, esta opção é viável para reciclagem do lodo produzido nas 

estações de tratamento de esgotos, principalmente pela imobilização de metais pesados contidos no 

lodo. As propriedades variam de acordo com a quantidade de lodo acrescentado a massa de fabricação, 

mas também varia de acordo com a composição do lodo que é atribuída aos materiais descartados no 

sistema de coleta de esgotos. Araújo (2005) concluiu em seu trabalho que seria possível acrescentar 

25% de lodo de estações de tratamento de esgoto. 

O uso de lodos procedentes de ETE como matéria prima cerâmica pode ser uma 

alternativa viável, tanto econômica como técnica, reduzindo custos ambientais relacionados com a 

disposição final desses materiais. Além disso, as operações inerentes à indústria cerâmica (fornos com 

altas temperaturas) fazem com que os riscos sanitários se reduzam ao mínimo (INGUNZA, 2008).  

Não existe uma composição de lodo ideal a ser adicionada à massa para produção de cerâmica 

vermelha. Tal quantidade varia de acordo com os elementos presentes na argila e no lodo, podendo 

estes interferir na qualidade do produto cerâmico. Do ponto de vista ambiental, a disposição de lodo 

em cerâmica vermelha trata-se de uma destinação final correta e viável deste resíduo (ARAÚJO, 

2008). As vantagens do processo são a economia de água, a produção de tijolos mais leves, redução do 

custo de transporte, economia de combustível no forno e o aproveitamento dos gases de queima para 

secagem das tortas de lodo (WERTHER & ORGADA, 1999).  

 

3.4 Matéria prima na fabricação de agregados da construção civil 

 

Outra possibilidade é a reciclagem do lodo para fabricação de agregados leves, por um 

processo chamado CCBA (Coordinate Cheical Bonding Adsorption). O processo consta das etapas: 

mistura do esgoto com argila, alumínio e ácido poliacrílico; coagulação e floculação; decantação (lodo 

com 45% de sólidos); mistura com argila; extrusão; corte para formação de pelotas com cerca de 6 

mm de diâmetro; e queima entre 1070-1095ºC (GEORGE, 1986). A partir deste agregado obtiveram-

se concretos de resistência à compressão acima de 35 Mpa e blocos com mais de 6,5 Mpa estando em 

conformidade com as normas da ASTM. O concreto feito com agregados leves de lodo, quando 

comparados com concretos de mesmo traço, porém, usando argila expandida, única concorrente no 

mercado nacional na época, mostraram melhor trabalhabilidade. Quanto à resistência à compressão 

axial, obtiveram valores máximo de 29 MPa, apenas 12 % abaixo dos concretos produzidos com argila 

expandida. O agregado leve de lodo foi usado em obras da própria SABESP, empresa de economia 

mista responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 365 municípios do 

Estado de São Paulo, no concreto das passarelas da Rodovia Anchieta, e como enchimento nas lajes 

rebaixadas do Shopping Ibirapuera, no município de São Paulo (SANTOS, 2003).  

Para Fontes (2003), a redução na resistência à compressão é pequena para uma 

substituição de até 30% de lodo, em relação à mistura feita apenas com cimento Portland; além disso, 

a capacidade de absorção dos corpos-de-prova aditivados com lodo foi reduzida, resultando numa 

estrutura mais durável. Tal fenômeno é explicado pela granulometria do lodo ser mais fina do que a do 

cimento. Segundo Geyer (2001) as possibilidades de utilização das cinzas em concretos se mostram 

restritas a concretos de baixa resistência.  
 

3.5 Matéria prima na fabricação de cimento portland e pozolanas 

 

Tay & Show (1991) desenvolveram uma pesquisa substituindo argila pelo lodo 

desidratado, na fabricação do cimento Portland convencional. O primeiro passo foi a secagem da torta 

de lodo, condição necessária para moagem e mistura adequada com a pedra calcária. As amostras de 



 

 

lodo desidratado foram secas a 105ºC, moídas e misturadas com pó de pedra calcária, e diferentes 

proporções. Estas misturas foram moídas entre 250 e 350 μm, incineradas a temperaturas e tempos de 

detenção diferentes. O melhor cimento produzido foi o resultante da mistura de 50% de lodo seco e 

50% de pedra calcária, em massa, com temperatura de queima de 1000ºC e tempo de resistência no 

forno de 4 horas. Os testes revelaram que não houve problemas de expansão. O tempo de início de 

pega foi rápido, o que pode ser atribuído à falta de adição de gipsita normalmente incorporada aos 

cimentos convencionais, e a reatividade pozolânica foi muito baixa. A resistência a compressão após 

28 dias atingiu 6,28 MPa - cerca de 27% do valor obtido para um cimento Portland comum. Apesar 

das deficiências inerentes do estudo, o mesmo revela uma aplicação potencial. 

Segundo Onaka (2000) o monitoramento dos gases e o controle de qualidade do produto 

não indicaram nenhuma alteração em relação aos valores sem o uso do lodo. Os resultados revelam 

que a incorporação de 2% de lodo seco como matéria prima em fornos de clínquer permitiria consumir 

todo o lodo gerado no Japão.  
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, por intermédio da Lei 12.305 

de 02 de agosto de 2010, que tem por objetivo a não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento e destinação final ambientalmente segura dos resíduos sólidos das Estações de Tratamento 

de Esgoto (BRASIL, 2010). Faz com que as concessionárias prestadoras deste serviço se reestruturem 

incluindo em sua atividade operacional o processamento e reuso do lodo, que é visto como um dos 

maiores desafios para área sanitária.  

Com a valoração de lodo, este produto pode gerar benefícios à agricultura, recuperação de 

áreas degradadas, uso em materiais da construção civil entre outras aplicações que gerem retorno 

ambiental e econômico, alterando o que atualmente gera apenas passivo ambiental e custos diretos. É 

necessário buscar alternativas seguras para destinação final do lodo gerado nas estações de tratamento 

de esgoto, considerando o crescimento da população urbana e a maior produção de lodo gerado. Além 

disso, também é necessário que os setores públicos e privados tenham uma postura proativa e que 

façam mais do que as obrigações legais vigentes. 

No município de Blumenau, a destinação do lodo de ETE ainda é feita totalmente em 

aterros. Devido as características físicas, químicas e biológicas do lodo e o volume produzido, ainda 

não se viabilizou nenhuma alternativa de reuso ou valoração deste resíduo. 

Evidencia-se, portanto que, a estação de tratamento de esgoto deve ser concebida em 

projeto que englobe a disposição final do lodo de esgoto, já com estudos de viabilidade técnica, 

econômica e ambiental da disposição, facilitando assim sua gestão futura. Contudo, frente à 

complexidade da gestão integrada do lodo biológico, observa-se a dificuldade de encontrar uma única 

alternativa para o reuso ou a disposição final dos lodos gerados pelas ETE de Blumenau, devido a 

diferentes aspectos técnicos, econômicos, ambientais, sociais e legais de cada ETE, devendo cada uma 

das alternativas ser analisada para cada ETE individualmente. 

 

Agradecimentos 

 

Os autores gostariam de agradecer à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq e também à Odebrecht Ambiental LTDA pelo fornecimento de informações pertinentes ao 

sistema de tratamento do esgoto sanitário no município de Blumenau. 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 8419. Apresentação de projetos de aterros 

sanitários de resíduos sólidos urbanos. 1992. 



 

 

 

______. NBR 13896. Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e 

operação. 1997. 

 

______. NBR 10004. Resíduos sólidos – Classificação. 2004. 

 

ANDRADE, L. C. Aplicação de lodo de ETE de aterro industrial e o impacto na microbiota de 

solos e nas plantas. Porto Alegre, 66 p., 2014. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências 

do Solo) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

ANDREOLI, C. V. Alternativas de uso de resíduos do saneamento. Rio de Janeiro: Abes, 2006. 

417 p. 

 

ARAÚJO, F. S. D. Influência do lodo de ETE na massa para fabricação de massa vermelha. 

Natal, 76 p., 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) - Centro de Ciências exatas e 

da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

BASEGIO, T. M.; BERUTTI, F. A.; BERGMANN, C. P. Aspectos ambientais no uso de lodo de 

curtume como matéria-prima para cerâmica vermelha. In: Anais do 45º Congresso Brasileiro de 

Cerâmica. Florianópolis, SC. 2001. 

 

BASTOS, R. K. X; BEVILACQUA, P. D.; MARA, D. D. Análise crítico-comparativa das 

regulamentações brasileira, estadunidense e britânica de qualidade microbiológica de biossólidos para 

uso agrícola. Revista DAE, nº191, 2013. Disponível em: 

<http://doi.editoracubo.com.br/10.4322/dae.2014.098> Acesso em: 30 jun. 2016. 

 

BETTIOL, Wagner.; CAMARGO, Otávio A. de. A disposição do lodo de esgoto em solo agrícola. In.: 

BETTIOL, W.; CAMARGO, O. A. de. (Eds.). Lodo de esgoto: impactos ambientais na agricultura. 

Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2006. p.25-36. 

 

BITTENCOURT, S.; SERRAT, B. M.; AISSE, M. M.; MARIN, L. M. K. S.; SIMÃO, C. C. 

Application of sludges from water treatment plant and from sewage treatment plant in degraded soil. 

Engenharia Sanitária Ambiental, v. 17, n. 3, p. 315-324, 2012.  

 

BOVI, M. L. A; JÚNIOR, G. G.; COSTA, E. A. D.; BERTON, R. S.; SPIERING, S. H.; VEJA, F. V. 

A.; CEMBRANELLI, M. A. R.; MALDONADO, C. A. B.  Lodo de esgoto e produção de palmito em 

pupunheira. R. Bras. Ci. Solo, v. 31, p. 153-166, 2007. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Resolução 375, de 29 de agosto de 

2006.  Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de 

tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências.  Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil. 2006. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res06/res37506.pdf> Acesso em: 25 abr. 2006. 

 

______. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico; altera as Leis nos6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 

de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no6.528, de 11 de maio de 1978; dá 

outras providências. Brasília: Governo Federal, 2007. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm> Acesso em: 24 abr. 2016. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.445-2007?OpenDocument


 

 

______. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera 

a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília: Governo Federal, 2010. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm> Acesso 

em: 25 abr. 2016. 

 

CEC.  COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES.  Council Directive 86/278/EEC of 12 

June 1986 on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is 

used in agriculture.  Official Journal L, v. 181, p. 6-12, 1986. 

 

CORRÊA, R.  S.; CORRÊA, A.  S.  Valoração de biossólidos como fertilizantes e condicionantes de 

solos. SANARE (Revista Técnica da SANEPAR), v. 16, n. 2, p. 49-56, 2001. 

 

COSCIONE, A. R.; PIRES, A. M.; NOGUEIRA, T. 2010. Uso Agrícola de Lodo de Esgoto: 

Avaliação Após a Resolução No. 375 do CONAMA. São Paulo, ed. FEPAF, p. 407. 

 

COSTA, A. N.; COSTA, A. F. S.  Manual de uso agrícola e disposição do lodo de esgoto para o 

estado do Espírito Santo. Incaper, p. 126, 2011. 

 

FERNANDES, F.; LOPES, D. D.; ANDREOLI, C. V.; SILVA, S. M. C. P. (2001). Avaliação de 

alternativas e gerenciamento do lodo na ETE.  In: ANDREOLI, C. V.; VON SPERLING, M.; 

FERNANDES, F. (2001). Princípios do tratamento biológico de águas residuárias 1. ed. Cap. 7, p. 

299-317. 

 

FONTES, C. M. A. Potencialidades de cinzas de lodo de estações de tratamento de esgotos como 

material suplementar para produção de concretos com cimento Portlhand. Rio de Janeiro, 120 p., 

2003. Dissertação (Ciências da Engenharia Civil), Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 

GALDOS, M. V.; MARIA, I. C.; CAMARGO, O. A. Atributos químicos e produção de milho em um 

latossolo vermelho eutroférrico tratado com lodo de esgoto. R. Bras. Ci. Solo, nº 28, p. 569-577, 

2004. 

 

GEYER, A. L. Contribuição ao estudo de disposição final e aproveitamento da cinza de lodo de 

estações de tratamento de esgotos sanitários como adição ao concreto. Porto Alegre, 2001. Tese 

(Doutorado em Engenharia). Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

 

GODOY, L. C. A logística na destinação do lodo de esgoto. Revista Científica On-line Tecnologia – 

Gestão – Humanismo v. 2, n. 1, 2013. Disponível em: 

<http://www.fatecguaratingueta.edu.br/revista/index.php/RCO-TGH/article/view/43/27> Acesso em: 

25 maio 2016. 

 

GOMES, I. H.; BERNADINO, J. B.  Estudo comparativo da produção de lodo das estações de 

tratamento de esgoto de Mulembá e Vale encantado e avaliação dos custos com sua disposição. 
Vitoria, 74 p., 2013. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) Faculdades Integradas Espírito-

santenses. 

 

INGUNZA, M. P. D; ANDREOLI, C. A.; NASCIMENTO, R. M.; TINÔCO, J. D.; HOPPEN, C.; 

PEGORINI, E. S. Uso de resíduos do saneamento na fabricação da telha cerâmica vermelha. In: 

Biossólidos, PROSAB, 417p. Rio de Janeiro: ABES, 2006. 

 



 

 

JORDÁN, M. M.; ALMENDRO-CANDEL, M. B.; ROMERO, M.; RINCÓN, J. M. A. Application of 

sewage sludge in the manufacturing of ceramic tile bodies. Applied Clay Science, v. 30, n. 3-4 p. 

219-224, 2005. Disponível em: DOI: 10.1016/j.clay.2005.05.001. Acesso em:12 mar. 2016. 

 

LOBO, T. F.; FILHO, H. G. Níveis de lodo de esgoto na produtividade do girassol. R. C. Suelo Nutr. 

Veg. v.  7, n.3, p. 16-25, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.cl/pdf/rcsuelo/v7n3/art02.pdf> 

Acesso em: 15 mar. 2016. 

 

MAZZEO, D. E. C. Avaliação da viabilidade do lodo de esgoto como recondicionante de solos 

agrícolas, após processo de atenuação natural, por meio de diferentes bioensaios Rio Claro, 225 

p., 2013. Tese (Doutorado no Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas) Universidade 

Estadual Paulista. 

 

NASCIMENTO, C. W. A.; BARROS, D. A. S.; MELO, E. E. C.; OLIVEIRA, A. B. Alterações 

químicas em solos e crescimento de milho e feijoeiro após aplicação de lodo de esgoto. R. Bras. Ci. 

Solo, nº 28, p. 385-392, 2004. 

 

NOGUEIRA, T. A. R.; SAMPAIO, R. A.; FERREIRA, C. S.; FONSECA, I. M. Produtividade de 

milho e de feijão consorciados adubados com diferentes formas de lodo de esgoto. Revista de 

Biologia e Ciências da terra. v. 6, nº 1, 2006. 

 

NUVOLARI, Ariovaldo. Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reuso agrícola. 2ª ed. São 

Paulo: Blucher, 2011. 565p. 

 

ODEBRECHT AMBIENTAL. Disponível em: http://www.odebrechtambiental.com/. Acesso em: 22 

mar. 2016. 

 

OLIVEIRA, E. M. S.; MACHADO, S. Q.; HOLANDA, J. N. F. Caracterização de resíduo (lodo) 

proveniente de estação de tratamento de águas visando a sua utilização em cerâmica vermelha. 

Revista Cerâmica Industrial, n. 50, p. 324-330, 2004.  

 

ONAKA, T. Sewage can make Portland cement: a new technology for unimate reuse of sewage 

sludge. Water science & technology, v. 41, n .8, p. 93-98, 2000.  

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE BLUMENAU, SC. Disponível em: 

http://www.samae.com.br/arquivos/Plano_de_saneamento.pdf. Acesso em: 25 fev. 2015. 

 

PEDROZA, M. M.; VIEIRA, G. E. G.; SOUSA, J. F.; PICKLER, A. C.; LEAL, E. R. M.; 

MILHOMEN, C. C. Produção e tratamento de lodo de esgoto – uma revisão. Revista Liberato, Novo 

Hamburgo v. 11, n. 16, p. 149-160, 2010. 

 

QUINTANA, N. R. G.; CARMO, M. S.; MELO, W. J. Lodo de esgoto como fertilizante: 

produtividade agrícola e rentabilidade econômica. Nucleus, v. 8, n. 1, p. 183 – 191, 2011. 

 

RIBEIRINHO, V. S.; MELO, W. J.; SILVA, D. H.; FIGUEIREDO, L. A.; MELO, G. M. P. 

Fertilidade do solo, estado nutricional e produtividade de girassol, em função da aplicação de lodo de 

esgoto. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 42, n. 2, p. 166-173, 2012. 

 

RIGO. M. M.; RAMOS, RAFAELA R.; CERQUEIRA, A. A.; SOUZA, P. S. A.; MARQUES, M. R. 

C. Destinação e reuso na agricultura do lodo de esgoto derivado do tratamento de águas residuárias 



 

 

domésticas no Brasil. Gaia Scientia, v. 8, n.1, p. 174-186, 2014. Disponível em: 

<http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/index> Acesso em: 01 jul. 2016. 

 

SABESP.  Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana – MT.  A Questão dos 

Lodos Produzidos nas ETEs na RMSP.  2007 

 

SAMPAIO, A.  O. Afinal, queremos ou não viabilizar o uso agrícola do lodo produzido em estações 

de esgoto sanitário? Uma avaliação crítica da Resolução CONAMA 375. Revista DAE, nº193, 2013. 

 

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico dos Serviços de Água e 

Esgotos – 2012. Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Brasília abr. 

2014. 

 

SOUZA, C. F.; BASTOS, R. G.; GOMES, M. P. M.; PULSCHEN, A. A. Eficiência de estação de 

tratamento de esgoto doméstico visando reuso agrícola. Rev. Ambient. Água, v. 10, n. 3, p. 587-597, 

2015. 

 

TAY, J. H; SHOW, K. Y. Properties of cement made from sludge. Journal of environmental 

engineering, v.117, n. 2, p. 236-246, 1991. 

 

TRATA BRASIL. Saneamento, nova realidade- O Brasil está muito longe do ideal. Trata Brasil, 

Saneamento é Saúde, 2011. Disponível em: <http://www.tratabrasil.org.br/novo_site/?id=5760> 

Acesso em: 14 abr. 2015. 

 

URBAN, R. C.; ISAAC, R. DE L. Mapa de aptidão do solo para a aplicação de lodo de esgoto: Bacia 

dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Rev. Ambient. Água, v. 11, n. 1, p. 125 – 134, 2016. 

 

USEPA. UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.  A plain English guide 

to the EPA 503 part biosolids rule. Washington, 1994. Disponível em: <http://www.epa.gov/OW-

OWM.html/mtb/biosolids/503pe/index.htm>.  Acesso em: 26 mar. 2016. 

 

VON SPERLING, Marcos. Princípios básicos do tratamento de esgotos.  Princípios do Tratamento 

Biológico de Águas Residuárias, v. 02.  Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, Universidade Federal de Minas Gerais, 1996. 

 

VON SPERLING, Marcos. Lodo de esgotos: tratamento e disposição final. Departamento de 

Engenharia Sanitária e Ambiental – UFMG, p.494, 2001. 

 

WERTHER, J.; OGADA, T. Sewage sludge combustion. Progress in energy and combustion 

science, n. 25, p. 55-116, 1999.  


