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RESUMO 

O destino final do lodo de esgoto gerados nas Estações de Tratamento de Esgotos-ETE’s, 

doméstica, constitui-se num sério problema. A possibilidade da incorporação do lodo aos 

solos agrícolas é uma das técnicas, que pode trazer benefícios aos solos receptores, quando 

realizada de forma adequada. O lodo seco, contém certa percentagem de nutrientes que pode 

ajudar o solo e em algumas plantações. Ao serem incorporados ao solo, os resíduos orgânicos 

que o lodo também obtém, sofrem degradação através de microrganismos, transformando-se 

em húmus, que é um bom condicionador de solos. Mas, para que o lodo possa ser utilizado, 

deve-se conhecer as características desse lodo que irá aplicar o solo, os seus teores de metais 

pesados, escolher o tipo de cultura adequada a ser utilizada, em função da presença de 

patogênicos no lodo. Na presente pesquisa realizada, foram montados protótipos para 

aplicação de um lodo de esgoto municipal, proveniente de uma ETE Camanducaia no 

município de Jaguariúna-SP, tipo aeração prolongada, exclusivamente doméstico, ha 

diferentes taxas de aplicação. Foram monitorados parâmetros relacionados a biodegradação 

do lodo no solo, tais como a geração de CO2, através da técnica da respirometria; nas taxas de 

5 t/ha; 10t/ha e 15 t/ha. Foram apresentados e discutidos os resultados obtidos nesta pesquisa, 

tendo o teste respirométrico se mostrado uma ferramenta, no acompanhamento do processo de 

degradação, da matéria orgânica no solo. 

 

Palavras-Chave: Lodo de Esgoto; Disposição no Solo; ETE Camanducaia. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento urbano no Brasil ocorreu de modo desordenado e provocou alterações 

no meio ambiente pela formação de cidades sem infraestrutura e sem disponibilidade de 

serviços urbanos capazes de comportar a população. Como consequência, houve o aumento 

do volume de esgoto gerado pelas cidades e o lançamento desses resíduos nos rios sem 

tratamento, provocando grandes problemas ambientais (SOUZA, 2013). 

Como o intuito de reduzir a poluição e amenizar a problemática do lançamento in 

natura de esgotos, destaca-se as Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), que objetivam 

adequar as águas residuárias coletadas aos níveis aceitáveis pelos corpos receptores. O 

problema da água está sendo amenizada, contudo, a problemática de resíduos continua de 

fato, pois, entre os resíduos gerados pela atividade humana está o biossólido ou lodo de 

esgoto, que pode ser tóxico para plantas, microrganismos e para humanos, caso não tenha 

destino correto. As quantidades geradas são grandes e as áreas para adequada disposição nem 

sempre são disponíveis (SOUZA, 2013).  

O percentual do esgoto coletado que recebe algum tipo de tratamento é baixo no 

Brasil (em torno de 1/3), especialmente quando se tem em conta que boa parte do esgoto 

produzido no País não é recolhido por sistemas de coleta, sendo lançado diretamente no solo e 

em corpos d’água (BRASIL, 2009). 

O lodo, em geral, é resultante da remoção dos sólidos sedimentáveis (lodo primário) 

e dos flocos biológicos (lodo secundário). Trata-se de um líquido mais concentrado em 

resíduos, do que o esgoto bruto. Este lodo gerado pelas estações de tratamento de esgoto, 

geralmente, antes da sua destinação final, passa por tratamentos complementares: 

adensamento, digestão (aeróbia ou anaeróbia), condicionamento químico, desidratação, 

visando promover a estabilização da matéria orgânica e a diminuição de volumes 

(SPERLING, 1997). A disposição final adequada deste veículo é uma etapa problemática no 

processo operacional de uma estação de tratamento de esgoto, pois seu planejamento tem sido 

negligenciado e apresenta um custo que pode alcançar 40% do orçamento operacional de um 

sistema de tratamento (ROGALLA, 1998). 

O lodo de esgoto tem se mostrado através de inúmeras pesquisas um material com 

elevado potencial para o uso na agricultura. Segundo Pires (2007), é um resíduo rico em 

matéria orgânica gerado durante o tratamento das águas residuárias nas ETEs e, se 

regularizada a aplicação de modo que seja de acordo com as normas e legislação CONAMA 

Resolução nº 375 (29/08/06) para que não haja riscos e danos ao meio ambiente e aos seres 
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vivos, será melhor opção sob o ponto de vista econômico e ambiental, de modo que, apresenta 

o menor custo e promove a reciclagem de matéria orgânica e nutrientes. 

O sucesso da degradação de resíduos orgânicos, lançados num determinado solo, 

deve-se à presença de microrganismos. Segundo Fuller e Warrick (1985), “os principais 

microrganismos do solo fértil são: bactérias, actinomicetos, fungos, leveduras, algas, 

protozoários e nemetóides. O peso desses microrganismos vivos é estimado, na faixa de 0,5 a 

4 toneladas/hectare (t/ha), considerando o volume de solo numa profundidade de até 15 cm”. 

A aplicação de lodo de esgotos em solos agrícolas e/ou florestais e também em áreas 

degradadas é uma prática aceitável, tanto como forma de disposição final destes materiais, 

quanto de melhorar as características físicas, químicas e biológicas dos solos. Como a área 

degradada se caracteriza por não fornecer condições ao desenvolvimento e fixação da 

vegetação em função da falta de matéria orgânica e de nutrientes no solo e da atividade 

biológica, a adição do lodo apresenta uma série de características que favorecem a 

recuperação e o reaparecimento da vegetação (TSUTIYA, 2000). 

Contudo, conforme afirma Matthews (1992), um balanço deve ser mantido entre dois 

pontos de vista extremos: um deles é considerar que o lodo é sempre um resíduo perigoso que 

deve ser simplesmente disposto ou destruído; o outro é que o lodo é sempre um recurso 

utilizável, particularmente na agricultura e, que esse recurso deve ser sempre utilizado”. Dessa 

forma, a aplicação de lodo no solo não pode de ser feita indiscriminadamente, pois podem 

ocorrer problemas com a presença excessiva de metias tóxicos de patogênicos no lodo, que 

devem ser levados em consideração. Esses fatores estão diretamente relacionados com as 

taxas de aplicação de lodo no solo e com o tipo de cultura agrícola utilizada.  Assim sendo, é 

necessária a determinação das quantidades e das características do lodo primordiais para uma 

tomada de decisão nesse sentido. 

Diante da necessidade de criação e melhoria de alternativas que minimizem o 

problema da geração de resíduos domésticos e impactos no ambiente, este trabalho tem como 

finalidade contribuir com propostas ambientalmente corretas para a destinação do lodo de 

ETE no município de Jaguariúna-SP. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a disposição do lodo da ETE Camanducaia no solo através de ensaios 

preliminares de respirometria com o objetivo de monitorar a biodegradação da matéria 

orgânica presente no lodo para diferentes taxas de aplicação.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a degradação lodo primário, da ETE Camanducaia no solo em 3 (três) tipos de 

taxas de aplicação superficial, a citar: 5 toneladas/hectare, 10 toneladas/hectare e 15 

toneladas/hectare; 

 Analisar a viabilidade do reaproveitamento do lodo de esgoto na aplicação no solo, 

respeitando à legislação vigente. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Jaguariúna-SP 

 
Jaguariúna (Figura 1) localiza-se a 120 km de São Paulo e a 25 km de Campinas 

(Figura 2). Possui área de 142 km2 e suas coordenadas são 22º42’18’’ de latitude Sul e 

46º59’22’’ longitude Oeste. Seu principal acesso é pela rodovia Dr. Ademar de Barros (SP–

340), que se interliga com a rodovia D. Pedro I. Jaguariúna Integra a Região Metropolitana de 

Campinas (RMC), constituída pela Lei Complementar nº 870 de 19 de junho de 2000 que 

abrange 19 municípios em 3.600 Km². Limita-se ao Norte com Santo Antônio de Posse, ao 

Sul com Campinas, a Nordeste com a cidade de Holambra, a Sudeste com Paulínia e a Leste 

com Pedreira. 

 

Figura 1 - Vista aérea do município de Jaguaruana, ano de 2014 

 
Fonte: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
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Figura 2 - Mapa de Localização – Jaguariúna-SP. 

 
Fonte: Prefeitura do Município de Jaguariúna 

 
 

A cidade de Jaguariúna está a 580 metros acima do nível do mar. Seu clima é o 

tropical de altitude, com inverno seco e temperatura média de 20 ºC. É cortado por três rios: 

Jaguari, Camanducaia e Atibaia. As colinas suaves predominam o relevo, verificando-se 

também a presença de alguns morros, Prefeitura de Jaguariúna 2014. 

A história de Jaguariúna remonta aos tempos do antigo Caminho dos Goyazes, 

quando por ali passaram bandeirantes, tropeiros e boiadeiros rumo a Goiás e Mato Grosso em 

busca de ouro. Desbravando, eles semeavam pousos que se transformaram ao longo do tempo 

em vilas e posteriormente cidades, a qual Jaguariúna é uma delas, Prefeitura de Jaguariúna 

2014.  

E desde então a cidade de Jaguariúna surgia por impulso de comercialização, 

começando por engenho de açúcar (por mão de obra escrava), para café, até a chegada dos 

imigrantes europeus, que trouxeram o progresso pelos trilhos do trem, Prefeitura de 

Jaguariúna 2014. 

Hoje, a cidade possui área de 142 Km2, 51.907 habitantes (IBGE, 2015), se integra 

ao Consórcio Intermunicipal do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulistas, composto 

pelos municípios de Pedreira, Amparo, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Lindóia, Águas de 

Lindóia e Socorro, e o Circuito da Ciência e Tecnologia, formado por Campinas, Limeira, 

Santa Bárbara D’Oeste, Americana, Monte Mor, Nova Odessa, Sumaré, Piracicaba, Paulínia, 

Hortolândia e Indaiatuba.  



 

 

13 
 

Devido à sua localização estratégica, com fácil acesso para três estados brasileiros e 

ao aeroporto de Viracopos, a partir dos anos 80 o município passou a atrair indústrias de 

tecnologia de ponta, tornando-se um dos maiores produtores de aparelhos celulares do país, de 

computadores e equipamentos de telecomunicações, com expressiva participação nos 

segmentos de bebidas, gêneros alimentícios e farmacêuticos (Prefeitura de Jaguariúna, 2015). 

Jaguariúna está localizada na Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

(UGRHI – 5), denominada de Bacia dos Rios Piracicaba Capivari e Jundiaí - PCJ, conforme a 

Lei Estadual N°9034, São Paulo, 1994, ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Localização da sub-bacias da Bacia dos Rios Piracicaba Capivari e 
Jundiaí, no estado de São Paulo. 

 
Fonte: Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 

 

 

Jaguariúna, também está inserida na Região Metropolitana de Campinas – RMC, que 

é formada por 19 municípios, que ocupam uma área de 3.348 km2 ou 1,3% do território 

paulista, que são: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, 

Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, 

Pedreira, Santa Bárbara D'Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.  

Conforme pode ser observado na Figura 4. 



 

 

14 
 

Figura 4 - Municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC). 

 
Fonte : Prefeitura do Município de Campinas 

 

A região possui dinamismo superior ao de muitas metrópoles nacionais que são 

capitais estaduais e, nas últimas três décadas apresentaram taxas de crescimento demográfico 

maiores do que as da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A Região Metropolitana 

de Campinas ocupa posição de destaque no cenário nacional, configurando-se como o mais 

importante espaço econômico do interior do Estado de São Paulo. 

 

 

3.2 Tratamento de Lodo de Estação de Tratamento de Esgoto 

 

Com a finalidade de minimizar a poluição dos rios, tem sido realizado o tratamento 

dos efluentes domésticos e industriais, cujo produto final é denominado lodo, o qual deverá 

ser tratado adequadamente. O seu manuseio e disposição final são as fases mais preocupantes 

do processo. A disposição final adequada deste resíduo é fundamental na operacionalização 

de uma Estação de Tratamento de Efluentes – ETE.  
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Portanto, o tratamento dos lodos de estações de tratamento de esgotos (ETE’s) vem 

ganhando cada vez mais expressão no Brasil, em razão do aumento do número de ETE’s 

instaladas e da necessidade de se atender às exigências ambientais. 

O desenvolvimento de novas tecnologias é o resultado dessa crescente demanda pela 

disposição segura e com pequeno impacto ambiental desse lodo gerado, garantindo maior 

segurança e bem-estar para as populações envolvidas (VAN HAANDEL, 2006). 

A parte sólida resultante do tratamento de esgoto é composta de, aproximadamente, 

70% de produtos orgânicos, formados pela combinação de átomos de carbono, hidrogênio, 

oxigênio e enxofre, constituintes originais das proteínas, carboidratos, óleos e gorduras e 

microrganismos. Os 30% restantes são constituídos de produtos inorgânicos, resultantes da 

mistura de areia, argilominerais e metais (MORAES, 2003). 

Os metais constituintes da parte inorgânica podem estar nas formas solúvel, 

precipitada, co-precipitada, ou ainda, na forma de óxidos, adsorvido ou complexado pelo 

resíduo. As características físicas, químicas e biológicas do lodo de uma estação de tratamento 

de esgoto podem variar de acordo com a origem e com o tratamento dispensado ao esgoto e 

que, por isso, podem refletir a presença de produtos químicos aditivados, como polímero, cal 

e cloreto férrico. 

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

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

manuseio ser constituído de mais de 95% de água, apenas por convenção é designado por fase 

sólida, visando distingui-lo do fluxo do líquido sendo tratado (SPERLING, 1996). 

Os subprodutos sólidos gerados no tratamento dos esgotos são: material gradeado, 

areia, escuma, lodo primário e lodo secundário. Dentre esses, o principal em termos de 

volume e importância, é representado pelo lodo. 

Estudos recentes apontam algumas alternativas para dispor o lodo resultante do 

tratamento de esgoto sanitário. Dentre elas, podemos destacar: incineração, aterro sanitário, 

landfarming e reciclagem agrícola. A incineração e a disposição em aterros sanitários 

requerem tecnologias sofisticadas e podem apresentar alto custo por tonelada tratada 

(ANDREOLI e PEGORINI, 1998). 

O aproveitamento do lodo proveniente do tratamento dos esgotos pode se tornar 

viável, à medida que o seu lançamento no solo se tornar recomendável. Isso poderá ser feito 

com a finalidade de melhorar as condições de solos destinados à agricultura, de recuperação 
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de áreas degradadas, além de recuperação e manutenção das áreas verdes de parques, jardins, 

florestas ou terrenos marginais. 

Das diversas alternativas para a adequada disposição do lodo gerado nas Estações de 

Tratamento de Esgoto, destaca-se a reciclagem agrícola como a mais promissora, tanto sob o 

aspecto ambiental quanto econômico, pois transforma um rejeito em um importante insumo 

agrícola.  

A partir da década de 70, devido à utilização indiscriminada de algumas práticas de 

disposição do lodo, com pouco ou nenhum controle ambiental, começou a haver preocupação 

com a falta de regulamentação dessas técnicas. Apesar do lodo ser rico em matéria orgânica, 

nitrogênio, fósforo e outros nutrientes das plantas, podendo substituir, pelo menos 

parcialmente, os fertilizantes minerais e ainda melhorando as propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo, o uso agrícola do lodo de esgoto precisa ser melhor avaliado, devido ao 

seu potencial poluidor atribuído há alguns fatores, dentre eles, a concentração de metais.  

O lodo proveniente das estações de tratamentos de esgotos domésticos, geralmente, 

tende a apresentar baixos teores de metais. Entretanto, quando os efluentes industriais 

contribuem com percentual acentuado no esgoto urbano, o lodo de esgoto gerado pode conter 

teores mais elevados de metais pesados, aumentando seu potencial poluidor, ampliando os 

riscos ao meio ambiente e à saúde das plantas, dos animais e do homem.  

Segundo Oliveira (2008), apesar da alternativa de utilização agronômica do lodo de 

esgoto ser mais econômica e trazer vantagens para a agricultura ela pode causar danos ao 

meio ambiente, uma vez que este resíduo pode conter metais em concentrações elevadas e de 

outros poluentes, dependendo da origem do esgoto tratado. 

De acordo com Vicent e Critchley (1984), a Comissão da Comunidade Européia 

(Commission of the European Communities), em 1980, encarregou-se da padronização de 

regulamentos e, em casos, da fixação de estritas limitações à utilização do lodo no solo, nos 

países da Comunidade Européia. 

A USEPA (1983) propõe que, antes de se utilizar o lodo no solo, seja realizada uma 

campanha de ensaio do lodo, com um ou dois anos de duração, o que evitaria eventuais 

sazonalidades, que podem ocorrer em campanhas isoladas. 

A matéria orgânica proveniente do tratamento das águas residuárias é um insumo que 

pode influenciar positivamente algumas características do solo, melhorando sua 
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sustentabilidade com reflexos ambientais imediatos como a redução da erosão e a 

consequente melhoria da qualidade dos recursos hídricos.  

No Brasil, após vários estudos e reuniões, foi elaborada a Resolução CONAMA nº 

375 de 19 de agosto de 2006, publicada no D.O.U. de 19 de agosto de 2006, em Brasília, que 

define parâmetros para a disposição do lodo no solo. 

Os microrganismos e a matéria orgânica cumprem um papel importante na 

manutenção e fertilidade dos solos. A microflora do solo é bastante diversificada e parâmetros 

microbianos podem ser utilizados para determinar ações de agentes poluentes sobre atividades 

e dinâmica destas comunidades. Portanto, a microflora do solo é alterada, quando sofre 

interferências de agentes externos como, por exemplo, a adição de biossólido, isto é, os 

microrganismos têm que se adaptar e esta nova condição do meio, devido à grande variedade 

de microrganismos do lodo (MORAIS, 2007). 

A decomposição do lodo de esgoto pelos organismos do solo produzem agentes 

complexantes que facilitam a movimentação de fosfatados combinados com elementos como, 

por exemplo, o Fe e Al, além de permitir melhor aproveitamento dos nutrientes pelas plantas, 

dentre outros benefícios. Mas, a definição de políticas para a reciclagem agrícola do lodo de 

esgoto deve, contudo, ser baseada em cuidadosos estudos que definam critérios agronômicos, 

ambientais e sanitários, de modo a garantir sua utilização segura.  

A utilização agrícola do lodo, como fonte de nutrientes e matéria orgânica, é um 

método alternativo de disposição final desse resíduo, no qual se podem obter benefícios. Mas, 

a presença de metais pesados restringe sua aplicação no solo, na medida em que o acúmulo 

desses elementos pode causar maior absorção pelas plantas e, portanto provocar sua entrada 

na cadeia alimentar. Então, torna-se necessário determinar as concentrações disponíveis 

desses elementos no solo. 

A presença da matéria orgânica melhora a estrutura do solo, interferindo 

favoravelmente na sua capacidade de aeração, de drenagem, de retenção de água, de 

resistência à erosão e na capacidade de troca catiônica. A matéria orgânica é transformada em 

húmus, através de ação microbiológica. A presença de húmus é que confere ao solo essas 

propriedades. Os nutrientes, presentes no lodo, melhoram também as características de 

fertilidade do solo, aumentando a disponibilidade desses elementos para as plantas, 

NUVOLARI 1997.  
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Para o lançamento do lodo no solo, foram definidas normas brasileiras estabelecidas 

pelo CONAMA no 375/06. Mas é necessário levar em consideração as peculiaridades 

relacionadas com os tipos de solo, de clima, e principalmente com a realidade econômica do 

país.  

A simples disposição em aterros sanitários ou mesmo em aterros específicos para 

lodos (“monofil”) é uma tendência, mas não é considerada uma solução definitiva. Essas 

práticas também exigem cuidados especiais na escolha da área, do projeto, da forma de 

implantação e do tipo de monitoramento. 

Um dos aspectos relacionados com o lançamento de lodo no solo é a capacidade que 

estes apresentam de degradar a matéria orgânica. A velocidade com que essa degradação 

ocorre dependendo das condições físicas, químicas e biológicas do solo e das quantidades de 

lodo aplicadas.  

 

3.3 Lodo de esgoto e sua disposição no solo 

 

O termo lodo tem sido utilizado para designar os subprodutos sólidos do tratamento 

de esgotos. Nos processos biológicos de tratamento, parte da matéria orgânica é absorvida e 

convertida fazendo parte da biomassa microbiana, denominada genericamente de lodo 

biológico ou secundário, composto principalmente de sólidos biológicos. O termo biossólido 

é utilizado apenas quando o lodo apresenta características que permitam o seu uso agrícola 

(ANDREOLI et al., 2006). 

Resíduos orgânicos provenientes de atividades humanas são usados como 

fertilizantes há milhares de anos pelos chineses, japoneses e indianos (OUTWATER, 1994 

apud ANDREOLI et al. 2011). No século XIX e no início do XX, os sistemas de tratamento 

consistiam na disposição direta do esgoto nos solos. Com o desenvolvimento das tecnologias 

de tratamento, a disposição no solo decaiu em importância, no entanto, nos anos 40 e 50, o 

incremento na produção de lodo começou a pressionar as autoridades e o uso agrícola voltou a 

crescer.  

A alternativa da reciclagem agrícola tem o grande benefício de transformar um 

resíduo em um importante insumo agrícola que fornece matéria orgânica e nutrientes ao solo, 

trazendo também vantagens indiretas ao homem e ao meio ambiente. As vantagens são: 

reduzir os efeitos adversos à saúde causados pela incineração, diminuir a dependência de 
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fertilizantes químicos e melhorar as condições para o balanço do CO2 pelo incremento da 

matéria orgânica no solo (OUTWATER, 1994).  

As práticas de disposição ou de utilização do lodo de esgotos municipais são bastante 

antigas nos países mais adiantados. Na década de 70, devido à utilização indiscriminada de 

certas práticas, com pouco ou nenhum controle ambiental, começou a haver preocupação com 

a falta de regulamentação. 

De acordo com Vicent e Critchley (1984), a CEC – “Commission of the European 

Communities”, em 1980, encarregou-se da padronização de regulamentos e, em alguns casos, 

da fixação de estritas limitações à utilização do lodo no solo, nos países da Comunidade 

Europeia. 

Viessman e Hammer (1985), afirmam que, nos Estados Unidos, a maior parte do 

lodo estava sendo disposto no solo, sendo que ¾ era utilizado como condicionador de solo e 

¼ nos aterros especiais. 

 A regulamentação definitiva para o lodo de esgotos, nos EUA só aconteceu em 

1993. Segundo HUNT et al (1994), esses regulamentos foram publicados pela USEPA, no 40 

CFR (“Code of Federak Regulations”), parte 503, que impôs os padrões norte-americanos 

para uso ou disposição de lodos produzidos por ETEs municipais. Foram fixados limites de 

concentração para dez metais tóxicos que podem estar presentes no lodo, que se excedidos, 

podem proibir o lançamento daquele lodo no solo. 

Do ponto de vista econômico, o uso do lodo como fertilizante orgânico representa o 

reaproveitamento integral de seus nutrientes e a substituição de parte das doses de adubação 

química sobre as culturas, com rendimentos equivalentes ou superiores aos conseguidos com 

fertilizantes comerciais. As propriedades do produto o tornam especialmente interessante a 

solos agrícolas desgastados por manejo inadequado, bem como na recuperação de áreas 

degradadas (ANDREOLI, 1995). 

No entanto, o lançamento de lodo de esgoto não pode ser feito indiscriminadamente 

de modo desordenado. Existem certos problemas relacionados com a presença excessiva de 

algumas substâncias como, metais pesados, nitrato e até mesmo presença de patógenos no 

lodo, que devem ser levados em consideração antes de qualquer disposição. Procedimentos e 

critérios para a aplicação de lodos em solos agrícolas são importantes para que a disposição 

seja segura e agronomicamente eficiente.  
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O estado de São Paulo foi a unidade federativa do país pioneira no estabelecimento 

desses procedimentos e critérios por meio da Norma Técnica P 4.230 da Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 1999) que estabelece procedimentos e 

critérios para aplicação de lodo de sistema de tratamento biológico em área agrícola. Caso o 

lodo de esgoto atenda uma série de requisitos estabelecidos nas instruções normativas nº 25 e 

27 do Ministério da Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Abastecimento – MAPA 

(BRASIL, 2005; BRASIL, 2006b), ele poderá ser registrado como produto e ser 

comercializado normalmente. Posteriormente, em âmbito nacional, foi elaborada a resolução 

nº 375 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2006a), que foi baseada na norma 

americana USEPA 40CFR 503 (USEPA, 1993).  

 

3.4 Respirometria 

 

O ensaio de respirometria é utilizado para avaliar a atividade microbiológica de um 

solo, através da medida do CO2 gerado no processo de degradação da matéria orgânica. 

Baseia-se no princípio de que há uma correlação direta entre a geração de CO2 e a degradação 

da matéria orgânica em um solo, pela ação dos microrganismos presentes. Quando, em um 

determinado solo, é adicionada uma certa quantidade de matéria orgânica, há um crescimento 

da massa biológica e, consequentemente, aumenta a geração de CO2, como resultado da 

atividade desses microrganismos. A medida que a quantidade de matéria orgânica vai 

diminuindo, o número de microrganismos também diminui, e a geração de CO2 sofre um 

decréscimo, NUVOLARI 1997. 

O teste respirométrico permite estimar o tempo para a estabilização de um resíduo 

orgânico, quando este é lançado no solo. Além disso, podem-se obter, através desse teste, as 

taxas de aplicação mais convenientes do resíduo em um determinado solo, em cada caso.  

Fuller e Warrick (1985), descrevendo o ensaio de respirometria, afirmam: o CO2 

gerado numa amostra de solo virgem e em outras amostras, com diferentes concentrações do 

resíduo estudado, pode ser determinado, em intervalos regulares de 14 dias. O CO2 é 

absorvido por um padrão alcali (NaOH - 0,1 N) contido em um tubo conectado ao frasco de 

reação que contém o solo. Periodicamente, o alcali do tubo é retirado e titulado, logo após 

uma operação em que o carbonato e precipitado com cloreto de bário neutro em excesso 

(20%), usualmente em torno de 10 a 20 mL. Para a titulação usa-se o ácido clorídrico (HCl - 
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0,1 N). No recipiente, é colocada uma nova quantidade de áIcali para possibilitar a próxima 

medição. 

Segundo Souza (2013), um dos aspectos relacionados com o lançamento de lodo no 

solo é a capacidade que estes apresentam de degradação da matéria orgânica. A velocidade 

com que essa degradação ocorre depende das condições físicas, químicas e biológicas do solo 

e das quantidades de lodo aplicadas. 

Quando, em um determinado solo é adicionado uma certa quantidade de matéria 

orgânica, há um crescimento da massa biológica, que consequentemente, aumenta a geração 

de CO2, como resultado da respiração desses microrganismos. E quando a quantidade de 

matéria orgânica diminui, o número de microrganismos também diminui e a geração de CO2 é 

decrementada. 

A utilização da metodologia de ensaio respirométrico tem como principal finalidade, 

estimar o tempo para a estabilização de um resíduo orgânico, quando este é lançado ao solo 

(Figura 5). E ainda, pode-se obter através deste ensaio as taxas de aplicações mais 

convenientes do resíduo num determinado solo, em cada caso e, a toxicidade dos elementos 

presentes no resíduo, aos microrganismos do solo. 

Figura 5 – Efeito sobre a concentração de oxigênio dissolvido, após adição ao lodo 
de uma limitada quantidade de substrato 

 
Fonte: Andreottola et al, 2002. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 
4.1 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Camanducaia 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida para analisar o lodo de esgoto gerado na 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Camanducaia localizada no município de 

Jaguariúna-SP (Figura 6). Além disso, avaliar a degradação do lodo no solo nas taxas de 0, 5, 

10 e 15 ton/hec, com a finalidade de estudar a aplicabilidade do reaproveitamento do lodo de 

esgoto para aplicação no solo, respeitando à legislação vigente. 

 

Figura 6 -  Estação de tratamento de Esgoto Camanducaia 

 
 

O processo de tratamento adotado para os despejos do município de Jaguariúna é o 

de Lodos Ativados, tipo Aeração Prolongada. A ETE Camanducaia está preparada para 

receber todo o esgoto do município, tanto da bacia do rio Jaguari, quanto da bacia do rio 

Camanducaia, conforme mostrado na Figura 7, provenientes das regiões mais populosas e 

onde estão instaladas importantes indústrias no município. 
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Figura 7 – Contém as bacias de esgotamento sanitário que atendem/abastecem a 
Estação de Tratamento de Esgoto Camanducaia e Jaguari. 

 
 

 

Chegando à ETE, os despejos passam por um tratamento preliminar, constituído de 

gradeamento (Figura 8) e caixa de areia (Figura 9), onde são removidos os sólidos grosseiros. 

 

As grades previstas na entrada da E.T.E são do tipo fina. Esta remoção dos sólidos 

tem as seguintes finalidades: 

 Proteção dos dispositivos de transportes de esgotos nas suas diferentes fases, 

líquida e sólida (lodo), tais como: bombas, tubulações, transportadores e peças 

especiais; 

 Proteção dos dispositivos de tratamento dos esgotos, tais como: aeradores, 

raspadores, bem como dispositivos, de entrada e saída; 

 Remoção parcial da carga poluidora, contribuindo para melhorar o desempenho 

das unidades subsequentes de tratamento. 

 



 

 

24 
 

Figura 8 – Gradeamento  Figura 9 - Caixa de Areia da ETE  

   
Após o tratamento preliminar, os despejos passam por um medidor de vazão (Figura 

10) tipo Parshall e seguem para a Caixa de Distribuição, onde é efetuada a divisão dos 

volumes para tratamento em 03 tanques aerados (Figura 11), iniciando-se assim a fase 

biológica do tratamento. 

 

Figura 10 – Medidor de Vazão  Figura 11 – Tanques de aeração. 

  

O oxigênio requerido para a manutenção do processo é garantido por aeradores 

superficiais flutuantes. Passado o processo de oxidação biológica nas lagoas de aeração, os 

despejos seguem para os três decantadores (Figura 12), onde ocorre a sedimentação do lodo e 

a clarificação dos despejos. 

 

A finalidade do decantador é promover a clarificação dos líquidos aerados, através da 

sedimentação dos sólidos presentes, permitindo a obtenção de um efluente com baixa turbidez 



 

 

25 
 

e concentração de sólidos em suspensão inferior a 30 mg L-1. Além disso, o decantador deve 

promover o adensamento do lodo sedimentado, garantindo um teor mínimo de 0,5% na 

recirculação para as lagoas de aeração. 

 

                        

Figura 12 - Visão geral dos decantadores 

 
 

O lodo sedimentado segue por gravidade para o tanque de lodo (Figura 13), onde 

parte desse lodo voltará para as lagoas aeradas, passando pelos medidores de vazão tipo 

Parshall, caracterizando-se assim, o tratamento dos esgotos pelo processo "lodos ativados".  

Para o desaguamento do lodo foi feito a instalação de um sistema mecânico, 

adotando-se uma centrífuga horizontal, em substituição aos convencionais leitos de secagem 

de lodo. Desta forma, é possível otimizar o processo de secagem e evitar a formação de 

odores e proliferação de vetores, comuns em unidades do tipo leitos de secagem. 

O tanque de lodo tem quatro bombas submersas, que retira o lodo dos decantadores e 

o enviam para as lagoas aeradas (recirculação) e outras duas bombas submersas que enviam o 

lodo para a centrífuga (descarte). As calhas Parshall localizadas junto às lagoas de aeração 

têm por finalidade permitir o controle da vazão de recirculação de lodo. 
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Figura 13 –Tanque de lodo. 

 

Figura 14 - Centrífuga da ETE  

 

 

A parte excedente do lodo é enviada para a centrífuga (Figura 14), que após seco é 

encaminhado para uma caçamba (Figura 15) e este é enviado a um aterro da região, aterro 

ESTRE. 

 

 

Figura 15 - Coleta do lodo de esgoto seco. 

 
Os líquidos clarificados através do processo de decantação passam pela Calha 

Parshall (Figura 16) e seguem para o tanque de contato, onde são submetidos à desinfecção, 

através da ação do hipoclorito de sódio (Figura 17).  

Este tanque tem como finalidade principal a desinfecção do efluente, eliminando os 

organismos patogênicos, onde é adicionada a solução de hipoclorito de sódio a 3%. Neste 



 

 

27 
 

caso, o hipoclorito é usado somente para desinfecção não sendo utilizado para diminuir a 

concentração de DBO do afluente. 

 

Figura 16 – Calha Parshall na saída 
dos decantadores. 

 

Figura 17 – Tanque de contato da 
ETE Camanducaia 

 
  

A quantidade necessária de cloro está relacionada com o estado do efluente a ser 

clorado. A aplicação do hipoclorito é feita em dosagens entre 2 e 8 mg L-1, com um tempo de 

contato de cerca de 30 minutos. 

A centrífuga destina-se a retirar água em excesso, do lodo gerado pelo tratamento, 

reduzindo o volume inicial e permitindo a redução dos custos de transporte e disposição final. 

A fase sólida e a fase líquida escoam em sentido contrário. Pela ação da força 

centrífuga, os sólidos mais pesados são levados às paredes internas do tambor, enquanto a 

fase líquida escoa para a extremidade oposta, de onde é retirada (recebe comumente o nome 

de drenado, e retorna ao início do tratamento). Os sólidos separados são então arrastados pela 

ação de uma rosca, para a extremidade cônica, de onde são igualmente retirados como torta 

seca. O parafuso gira numa rotação ligeiramente inferior à rotação do tambor. 

Como nos demais sistemas de desidratação, as centrífugas requerem um pré-

condicionamento do lodo, normalmente por polieletrólitos catiônicos, que promovem a 

floculação, e melhoram a clarificação e as características do escoamento da fase sólida. 

A seleção e dosagem do polímero mais indicado é função das características do lodo 

a tratar, uma vez que interfere diretamente nos resultados de teor de sólidos na torta, na 

recuperação de sólidos e nas características do drenado (NUVOLARI, 1997). 
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Após o tanque de contato, os despejos, agora tratados, finalmente são lançados no 

corpo receptor, no caso, o Rio Camanducaia (Figura 18). 

Figura 18 -  Lançamento do esgoto tratado no rio Camanducaia 

 
 

 

4.2 Ensaio de Respirometria 

 

A metodologia utilizada baseia-se no projeto de norma ABNT 01:603.06-007:1997, 

que tem como objetivo de leitura da Geração Respirométrica de Gás Carbônico-GRGC. É 

recomendado por esta normalização o respirômetro Bartha, que, trata-se de um sistema 

fechado, constituído de duas câmaras interligadas. Contudo, foi utilizado um respirômetro 

alternativo (NUVOLARI, 1996). O desenho desse respirômetro é apresentado na, figura 19 

abaixo.  
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Figura 19 – Respirômetro alternativo 

 
Fonte: (NUVOLARI, 1996) 

 

Nos respirômetros alternativos (NUVOLARI,1996), fez-se as medidas de geração de 

CO2   ou seja, tanto do solo-controle, quanto da mistura solo-lodo. O CO2 é decorrente da 

degradação aeróbia da matéria orgânica no solo. No respirômetro, o CO2 e absorvido pela 

solução de KOH, colocada em seu interior. A titulação do KOH, com HCI, após decorrido 

determinado período de tempo de incubação, permite o cálculo da quantidade de CO2 gerada 

no processo naquele período de tempo considerado, tendo-se a precaução de se fazer um teste 

em branco do KOH, antes da colocação no respirômetro. 

Em uma das câmaras (erlenmeyer de 250 ml), é colocado o resíduo misturado com o 

solo e em um bequer, uma solução alcalina, cuja função é incorporar o CO2 gerado no 

processo. O conjunto é incubado a 28 (± ºC). A solução alcalina (KOH – 0,4N) é 

periodicamente retirada do compartimento a ela destinado e titulada com uma solução ácida 

(HCl – 0,2N), até a viragem da fenolftaleína, utilizada como indicados. Com isso, pode-se 

calcular o CO2 gerado naquele período. A frequência dessas determinações foi a cada 2 (dois) 

dias no início do processo de incubação, e ampliada paulatinamente, chegando até 7 dias, ao 

final do processo, que dura cerca de 4 meses.  

Foram montados 10 respirômetros alternativos, sendo que 1 respirômetro é um 

branco e 3 (três) com taxa de 5 toneladas/hectare; 3 (três) com taxa de 10 toneladas/hectare; 3 

(três) com taxa de 15 toneladas/hectare. 
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Com as medidas do CO2 gerado através dos ensaios de respirômetria, foi obtido o 

tempo despendido na degradação do lodo no solo, para cada tratamento. 

Dentre as taxas propostas, analisar aquela que apresentou melhor desempenho, em 

termos de velocidade de degradação; 

Como o CO2 é decorrente da degradação aeróbia da matéria orgânica no solo, no 

respirômetro, o CO2 é absorvido pela solução de KOH, colocada em seu interior. 

A titulação do KOH (Figura 20), com HCl, após decorrido determinado período, 

permite o cálculo da quantidade de CO2 gerada no processo naquele período de tempo 

considerado, tendo-se a precaução de se fazer um teste em branco do KOH, antes da 

colocação no respirômetro. 

 

Figura 20 – Ensaio de titulação 

 

 

 

4.3 Montagem dos Respirômetros 

Nos respirômetros, fizeram-se as medidas de geração de CO2, tanto do solo-controle, 

quanto da mistura solo-lodo. O CO2 é decorrente da degradação aeróbia da matéria orgânica 

no solo. A titulação do KOH, com HCI, após decorrido determinado período de tempo de 

incubação, permite o cálculo da quantidade de CO2 gerada no processo em um determinado 

período de tempo considerado.  

 

a) Colocação das amostras previamente preparadas no respirômetro 

 

HCl 
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De acordo com o projeto de norma de respirometria (ABNT, 1993), foi prevista, para cada 

tratamento (misturas solo-lodo ou solo-controle), a montagem de respirômetros em triplicata 

(Figura 21), seguindo-se os procedimentos: 

- pesar e colocar a amostra a ser incubada, no compartimento do respirômetro a ele 

destinado; 

- fazer a correção de umidade, colocando a água antes do solo; 

- instalar o filtro na parte superior do respirômetro, devidamente preenchido com cal 

sodada, mantendo-se a válvula de ventilação na posição fechada e a rolha colocada; 

- para os respirômetros alternativos, o béquer de 20 mL deve ser instalado no fundo 

do vidro, após a colocação da mistura solo-lodo. 

 

Figura 21 - Respirômetros na incubadora 

 

b) Sistema de absorção de CO2 (solução de KOH) 

 

- adicionar 10,0 ml da solução de KOH ao bequer no respirômetro alternativo e vedar 

a canula, utilizando papel "PARA-FILM''. 

 
    c) Respirômetros do solo-controle 
 
- preparados 1 (um) respirômetro, que foi montado com o solo-controle  
 

    d) Incubação dos Respirômetros 
 
- os respirômetros foram hermeticamente vedados (utilizando-se gel de silicone e 

papel "PARA-FILM") e permaneceram incubados a (28 ± 2)0C, por um período de tempo de 

aproximadamente 3 (três) meses. 
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4.4 Apuração dos Resultados 

 

Para cada respirômetro onde foi incubada a mistura solo-lodo, ou mesmo o solo-

controle, a determinação da GRGC individual de cada respirômetro "GRGCIND." para o 

período entre duas medições consecutivas foi calculada pela expressão equação 1: 

 

044,0100)( XX
N
NxBAGRGC

KOH

HCl
IND   (em mg de CO2) 

 

 

Onde: 

A = volume de HCl gasto para titular o branco (em mL); 

B= volume de HCI gasto para titular o KOH, retirado do respir6metro (em mL); 
 
100 = fator para transformar equivalente em µmol de CO2; 
 
0,044 = fator para transformar µmol de CO2 em mg de CO2; 

NHCl = normalidade real do HCI- 0,2 N 

NkOH = normalidade real do KOH- 0,4 N 

 

Utilizando-se os valores individuais de cada respirômetro GRGCIND., a cada medição 

efetuada pode-se determinar, através da expressão 2, a GRGC individual acumulada "GRGC 

IND. ACUM.": 

 

 INDACUMIND GRGCGRGC .  (em mg de CO2) 

 

Utilizando-se da média aritmética dos valores de GRGCIND, para cada grupo de 3 

respirômetros "GRGCMED, em cada medição efetuada, pode-se determinar, através da 

expressão 3, a GRGC média acumulada "GRGCMED.ACUM.": 

 

 MEDACUMMED GRGCGRGC ..  (em mg de CO2) 

Equação 1 

Equação 2 

Equação 3 
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Utilizando-se a GRGCMED. ACUM.. e o tempo acumulado de incubação correspondente 

"TAI", pode-se determinar, através da expressão 4, a GRGC média diária "GRGCMÉD. DIÁRIA": 

 

AI

ACUMMED
DIÁRIAMED T

GRGCGRGC ..
.    (em mg CO2/dia) 

 

 

Utilizando-se a média aritmética, para cada grupo de 3 respirômetros incubados com 

determinada mistura solo-lodo "GRGCMED. MIST. , e a média obtida para o solo-controle 

GRGCMED.CONTR. a cada medição efetuada, pode-se determinar, através da expressão 5, a 

GRGC média efetiva "GRGCMED. EFETI.": 

 

..... CONTRMEDMISTMEDEFETMED GRGCGRGCGRGC    (em mg CO2) 

 

Utilizando-se da GRGCMED. EFET. e acumulando-se esses valores a cada medição 

efetuada, pode-se determinar, através da expressão 6, a GRGCmedia efetiva acumulada GRGCMED. 

EFET. ACUM. . Esse parâmetro, lançado em um gráfico em função do tempo, permite visualizar o 

tempo necessária para estabilizar o acréscimo de matéria orgânica adicionada ao solo, pela 

aplicação do lodo. 

 

 ..... EFETMEDACUMEFETMED GRGCGRGC  (em mg de CO2) 

 

 

 

 

 

 

Equação 4 

Equação 5 

Equação 6 
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5. RESULTADOS 

Os resultados obtidos no ensaio de Geração Respirométrica de Gás Carbônico-

GRGC nos respirômetros alternativos tiveram algumas particularidades em relação a 

produção de CO2. 

Os respirômetros foram montados no dia 04 de julho e observou-se que nos quatro 

primeiros dias não obteve-se geração de gás carbônico nos equipamentos, em nenhuma das 

taxas aplicadas.  

Tabela 1 - Geração Respirométrica de Gás Carbônico-GRGC nos primeiros 2 dois 
dias de experimento. 

Data 

Tempo 
acum. Após 

1ª aplic. 
(dias) 

Resp. 5 taxa: 5 t/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 5-1, 2 e 3 

Resp. 10 taxa: 10 t/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 10-1, 2 e 3 

Resp. 15 taxa: 15 ta/ha (1ª aplic.) 
Resp. 15-1, 2 e 3 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
(mg de 
CO2) 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
(mg de 
CO2) 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
(mg de 
CO2) 

06/07/2016 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08/07/2016 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Para os respirômetros com taxa de aplicação de lodo de 5,0 t/ha, a produção de CO2 

nos primeiros 25 dias, foram maiores do que com as taxas de 10,0 t/ha e 15 t/ha, ficando a 

taxa de aplicação de 10,0 t/ha de lodo no solo com a menor geração de CO2 nos primeiros 16 

dias de aplicação, com aproximadamente 16%. Com relação a taxa de 15 t/ha neste mesmo 

período, percebe-se que essa se mantém aproximadamente com a mesma proporção que a taxa 

de 10 t/ha, não obtendo grande geração de CO2 já que esta tem uma taxa de aplicação maior. 

Tabela 2 - Geração Respirométrica de Gás Carbônico-GRGC nos primeiros 20 dois 
dias de experimento. 

Data 

Tempo 
acum. Após 

1ª aplic. 
(dias) 

Resp. 5 taxa: 5 t/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 5-1, 2 e 3 

Resp. 10 taxa: 10 t/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 10-1, 2 e 3 

Resp. 15 taxa: 15 ta/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 15-1, 2 e 3 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
(mg de 
CO2) 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
(mg de 
CO2) 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
(mg de 
CO2) 

06/07/2016 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08/07/2016 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11/07/2016 4 3,15 3,15 0,79 2,36 0,30 0,30 0,08 0,23 6,75 6,75 1,69 5,06 

13/07/2016 6 1,60 4,75 0,79 1,79 0,51 0,81 0,14 0,49 3,59 10,34 1,72 5,22 
15/07/2016 8 10,19 14,94 1,87 9,00 8,87 9,68 1,21 6,59 3,52 13,86 1,73 6,37 

18/07/2016 10 10,19 25,13 2,51 12,61 0,80 10,48 1,05 4,11 3,52 17,38 1,74 7,55 
20/07/2016 12 8,06 33,19 2,77 14,67 4,69 15,17 1,26 7,04 4,69 22,07 1,84 9,53 

22/07/2016 14 3,88 37,07 2,65 14,53 7,99 23,16 1,65 10,93 4,18 26,25 1,88 10,77 

25/07/2016 16 3,66 40,73 2,55 15,65 3,88 27,04 1,69 10,87 2,56 28,81 1,80 11,06 
27/07/2016 18 3,74 44,47 2,47 16,89 6,01 33,05 1,84 13,63 1,61 30,42 1,69 11,24 

29/07/2016 20 3,74 48,21 2,41 18,12 6,01 39,06 1,95 15,67 2,34 32,76 1,64 12,25 
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A partir do 25 (vigésimo quinto) dia, percebe-se que a geração de CO2 na taxa de 10 

t/ha começa a aumentar 17, 71 mg de CO2/50 g de solo seco a 17,30 na taxa de 5,0 t/ha 

passando a ficar maiores do que a maior taxa de aplicação de lodo que é de 15 t/ha, o qual no 

mesmo dia 01/08/2016 está a 12,0 mg/50 g de solo seco. 

 

Tabela 3 - Geração Respirométrica de Gás Carbônico-GRGC na etapa intermediária 
do experimento. 

Data 

Tempo 
acum. Após 

1ª aplic. 
(dias) 

Resp. 5 taxa: 5 t/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 5-1, 2 e 3 

Resp. 10 taxa: 10 t/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 10-1, 2 e 3 

Resp. 15 taxa: 15 ta/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 15-1, 2 e 3 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
(mg de 
CO2) 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
(mg de 
CO2) 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
(mg de 
CO2) 

01/08/2016 22 0,73 48,94 2,22 17,30 6,01 45,07 2,05 17,71 0,88 33,64 1,53 12,02 

03/08/2016 24 1,10 50,04 2,09 17,74 2,78 47,85 1,99 17,54 2,34 35,98 1,50 13,27 

05/08/2016 26 1,83 51,87 2,00 18,57 2,71 50,56 1,94 18,40 1,24 37,22 1,43 13,30 

08/08/2016 28 2,56 54,43 1,94 19,64 3,59 54,15 1,93 19,89 2,65 39,87 1,42 14,65 
10/08/2016 30 0,73 55,16 1,84 19,24 1,90 56,05 1,87 19,94 2,27 42,14 1,40 15,27 

12/08/2016 32 0,73 55,89 1,75 19,46 0,58 56,63 1,77 19,66 2,27 44,41 1,39 16,02 

15/08/2016 34 3,74 59,63 1,75 21,71 1,90 58,53 1,72 20,72 2,49 46,90 1,38 16,92 
17/08/2016 36 2,59 62,22 1,73 22,18 2,05 60,58 1,68 21,44 2,49 49,39 1,37 17,75 

19/08/2016 38 1,39 63,61 1,67 22,22 2,05 62,63 1,65 22,11 2,49 51,88 1,37 18,58 

22/08/2016 40 1,39 65,00 1,63 22,67 2,05 64,68 1,62 22,78 2,29 54,17 1,35 19,27 

24/08/2016 42 0,44 65,44 1,56 22,48 2,05 66,73 1,59 23,46 0,22 54,39 1,30 18,64 

 

A diferença de porcentagem de geração de CO2 nos respirômetros de 5,0 t/ha e 10,0 

t/ha quando comparadas a aplicação de 15,0 t/ha, ficam em aproximadamente 14% a mais de 

geração de CO2, no mesmo período da tabela acima, apresentando, portanto, uma boa 

degradação do lodo no solo, quando comparado à taxa de aplicação maior, de 15,0 t/ha. 

Também, observa-se que do dia 01/08 a 24/08 as taxas 5,0 t/ha e 10,0 t/ha 

permaneceram na média de 19,0 mg de CO2/50g de solo seco, sem alterações significativas. A 

partir do dia 26/08 nota-se um acréscimo de 12% nas medidas de CO2 na taxa de 15t/ha com 

uma média de 29,64 mg de CO2, enquanto a taxa de 5 t/ha tem uma média de 27,86 mg de 

CO2. 
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Tabela 4 - Geração Respirométrica de Gás Carbônico-GRGC na etapa final do 
experimento 

Data 

Tempo 
acum. 

Após 1ª 
aplic. 
(dias) 

Resp. 5 taxa: 5 t/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 5-1, 2 e 3 

Resp. 10 taxa: 10 t/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 10-1, 2 e 3 

Resp. 15 taxa: 15 ta/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 15-1, 2 e 3 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
(mg de 
CO2) 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
(mg de 
CO2) 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
(mg de 
CO2) 

26/08/2016 44 0,44 65,88 1,50 22,61 2,05 68,78 1,56 24,13 0,22 54,61 1,24 18,69 

*29/08/2016 46 0,44 66,32 1,44 22,73 2,05 70,83 1,54 24,81 1,83 56,44 1,23 19,83 
31/08/2016 48 0,44 66,76 1,39 22,86 1,10 71,93 1,50 24,84 1,39 57,83 1,20 20,14 

02/09/2016 50 0,36 67,12 1,34 22,94 1,10 73,03 1,46 25,20 1,39 59,22 1,18 20,60 

05/09/2016 52 1,34 68,46 1,32 23,71 2,27 75,30 1,45 26,34 2,78 62,00 1,19 21,99 

09/09/2016 54 0,36 68,82 1,27 23,48 0,88 76,18 1,41 26,16 0,80 62,80 1,16 21,59 

14/09/2016 59 1,46 70,28 1,19 24,31 2,20 78,38 1,33 27,30 0,80 63,60 1,08 21,83 

16/09/2016 61 3,30 73,58 1,21 26,03 2,20 80,58 1,32 28,03 0,80 64,40 1,06 22,09 

19/09/2016 64 4,62 78,20 1,22 28,01 4,19 84,77 1,32 30,09 4,25 68,65 1,07 24,66 

21/09/2016 66 4,40 82,60 1,25 29,42 5,50 90,27 1,37 32,38 1,02 69,67 1,06 23,92 

26/09/2016 71 3,81 86,41 1,22 30,48 0,99 91,26 1,29 31,18 3,88 73,55 1,04 26,16 

28/09/2016 73 8,28 94,69 1,30 34,76 2,97 94,23 1,29 32,83 0,80 74,35 1,02 25,39 

05/10/2016 80 0,77 95,46 1,19 32,47 3,52 97,75 1,22 34,16 5,72 80,07 1,00 28,93 

11/10/2016 86 1,40 96,86 1,13 33,13 1,65 99,40 1,16 34,07 1,32 81,39 0,95 27,89 

19/10/2016 94 1,40 98,26 1,05 33,57 1,65 101,05 1,08 34,59 1,32 82,71 0,88 28,30 

26/10/2016 101 3,30 101,56 1,01 35,29 6,27 107,32 1,06 38,22 4,40 87,11 0,86 30,79 

 

Portanto, as taxas de 5 e 10 t/ha apresentam uma geração de CO2 maior que a taxa de 

maior aplicação de 15 t/ha, apresentando sempre uma menor geração ao longo de todo o 

processo de análise de respirometria, como pode ser observado abaixo, nos gráficos 

respectivos. 
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Figura 22 - GRGC Acumulada (mg de CO2) x Tempo de Incubação com a Taxa de 5 t/ha 

 

 

Figura 23 - GRGC Acumulada (mg de CO2) x Tempo de Incubação com a Taxa de 10 t/ha 
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Figura 24 - GRGC Acumulada (mg de CO2) x Tempo de Incubação com a Taxa de 15 t/ha 

 

Portanto, observando os resultados, percebe-se uma boa degradação do lodo no solo 

na taxa de 5 t/ha e 10 t/ha, pois a taxa de 15 t/ha há uma baixa degradação quando comparada 

com as taxas menores. Então, para que haja um melhor aproveitamento do lodo, a taxa de 10 

t/ha seria a melhor taxa para aplicação com disposição no solo. 
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6. CONCLUSÕES 

Ao analisar todos os dados de Geração Respirométrica de Gás Carbônico-GRGC nas 

taxas de 5,0 t/ha, 10,0 t/ha, 15,0 t/ha de aplicação de lodo no solo, chega-se à conclusão que 

as taxas de 5,0 t/ha, 10,0 t/ha, mostraram uma maior geração de CO2 quando comparada com 

a taxa de 15,0 t/ha, sendo, contudo, a taxa de 10,0 t/ha, uma taxa ideal para aplicação do lodo 

no solo, pois apresenta uma boa degradação da matéria orgânica. Sendo então, uma boa taxa 

para a aplicação em um projeto de compostagem deste lodo e posterior aproveitamento na 

agricultura, desde que acompanhadas todas as legislações vigentes. 

O método “respirométrico” pode ser uma ferramenta extremamente útil e confiável 

no acompanhamento operacional do processo de compostagem. As medições de parâmetros 

na fase gasosa, através da evolução ao longo do processo, do consumo de O2 e respectiva 

geração de CO2, podem ter grande confiabilidade.  

O lodo de esgoto é rico em matéria orgânica e nutrientes, que podem ser utilizados 

com sucesso em práticas agrícolas. Entretanto, o lodo apresenta em sua composição diversos 

poluentes como os, metais pesados, compostos orgânicos persistentes e organismos 

patogênicos. Esses nutrientes e a matéria orgânica são essenciais ao desenvolvimento das 

plantas, porém, a utilização do lodo constantemente, pode levar a uma aplicação excessiva de 

nutrientes e esse excesso pode provocar toxicidade ao solo e também que pode provocar 

impactos negativos relevantes em relação à presença de metais pesados. Com essas aplicações 

repetidas, pode resultar no acúmulo de metais tóxicos ao solo causando uma dificuldade na 

degradação da matéria orgânica, o que pode ter sido um problema na aplicação da maior taxa 

de aplicação de 15 t/ha. 
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ANEXO I 

Tabela 5 - Geração Respirométrica de Gás Carbônico-GRGC 

 
 
 

Data 

Tempo 
acum. 

Após 1ª 
aplic. 
(dias) 

Resp. 5 taxa: 5 t/ha (1ª aplic. ) Resp. 
5-1, 2 e 3 (mg de CO2) 

Resp. 10 taxa: 10 t/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 10-1, 2 e 3 (mg de CO2) 

Resp. 15 taxa: 15 ta/ha (1ª aplic. ) 
Resp. 15-1, 2 e 3  

(mg de CO2) 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária 

MÉDIA 
 

GRGC 
resp. 

GRGC  
acum. 

GRGC 
diária MÉDIA 

06/07/2016 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

08/07/2016 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11/07/2016 4 3,15 3,15 0,79 2,36 0,30 0,30 0,08 0,23 6,75 6,75 1,69 5,06 

13/07/2016 6 1,60 4,75 0,79 1,79 0,51 0,81 0,14 0,49 3,59 10,34 1,72 5,22 
15/07/2016 8 10,19 14,94 1,87 9,00 8,87 9,68 1,21 6,59 3,52 13,86 1,73 6,37 

18/07/2016 10 10,19 25,13 2,51 12,61 0,80 10,48 1,05 4,11 3,52 17,38 1,74 7,55 
20/07/2016 12 8,06 33,19 2,77 14,67 4,69 15,17 1,26 7,04 4,69 22,07 1,84 9,53 

22/07/2016 14 3,88 37,07 2,65 14,53 7,99 23,16 1,65 10,93 4,18 26,25 1,88 10,77 
25/07/2016 16 3,66 40,73 2,55 15,65 3,88 27,04 1,69 10,87 2,56 28,81 1,80 11,06 
27/07/2016 18 3,74 44,47 2,47 16,89 6,01 33,05 1,84 13,63 1,61 30,42 1,69 11,24 

29/07/2016 20 3,74 48,21 2,41 18,12 6,01 39,06 1,95 15,67 2,34 32,76 1,64 12,25 
01/08/2016 22 0,73 48,94 2,22 17,30 6,01 45,07 2,05 17,71 0,88 33,64 1,53 12,02 

03/08/2016 24 1,10 50,04 2,09 17,74 2,78 47,85 1,99 17,54 2,34 35,98 1,50 13,27 

05/08/2016 26 1,83 51,87 2,00 18,57 2,71 50,56 1,94 18,40 1,24 37,22 1,43 13,30 

08/08/2016 28 2,56 54,43 1,94 19,64 3,59 54,15 1,93 19,89 2,65 39,87 1,42 14,65 
10/08/2016 30 0,73 55,16 1,84 19,24 1,90 56,05 1,87 19,94 2,27 42,14 1,40 15,27 

12/08/2016 32 0,73 55,89 1,75 19,46 0,58 56,63 1,77 19,66 2,27 44,41 1,39 16,02 

15/08/2016 34 3,74 59,63 1,75 21,71 1,90 58,53 1,72 20,72 2,49 46,90 1,38 16,92 

17/08/2016 36 2,59 62,22 1,73 22,18 2,05 60,58 1,68 21,44 2,49 49,39 1,37 17,75 

19/08/2016 38 1,39 63,61 1,67 22,22 2,05 62,63 1,65 22,11 2,49 51,88 1,37 18,58 

22/08/2016 40 1,39 65,00 1,63 22,67 2,05 64,68 1,62 22,78 2,29 54,17 1,35 19,27 

24/08/2016 42 0,44 65,44 1,56 22,48 2,05 66,73 1,59 23,46 0,22 54,39 1,30 18,64 
26/08/2016 44 0,44 65,88 1,50 22,61 2,05 68,78 1,56 24,13 0,22 54,61 1,24 18,69 

*29/08/2016 46 0,44 66,32 1,44 22,73 2,05 70,83 1,54 24,81 1,83 56,44 1,23 19,83 

31/08/2016 48 0,44 66,76 1,39 22,86 1,10 71,93 1,50 24,84 1,39 57,83 1,20 20,14 

02/09/2016 50 0,36 67,12 1,34 22,94 1,10 73,03 1,46 25,20 1,39 59,22 1,18 20,60 

05/09/2016 52 1,34 68,46 1,32 23,71 2,27 75,30 1,45 26,34 2,78 62,00 1,19 21,99 

09/09/2016 54 0,36 68,82 1,27 23,48 0,88 76,18 1,41 26,16 0,80 62,80 1,16 21,59 

14/09/2016 59 1,46 70,28 1,19 24,31 2,20 78,38 1,33 27,30 0,80 63,60 1,08 21,83 

16/09/2016 61 3,30 73,58 1,21 26,03 2,20 80,58 1,32 28,03 0,80 64,40 1,06 22,09 

19/09/2016 64 4,62 78,20 1,22 28,01 4,19 84,77 1,32 30,09 4,25 68,65 1,07 24,66 

21/09/2016 66 4,40 82,60 1,25 29,42 5,50 90,27 1,37 32,38 1,02 69,67 1,06 23,92 

26/09/2016 71 3,81 86,41 1,22 30,48 0,99 91,26 1,29 31,18 3,88 73,55 1,04 26,16 

28/09/2016 73 8,28 94,69 1,30 34,76 2,97 94,23 1,29 32,83 0,80 74,35 1,02 25,39 

05/10/2016 80 0,77 95,46 1,19 32,47 3,52 97,75 1,22 34,16 5,72 80,07 1,00 28,93 

11/10/2016 86 1,40 96,86 1,13 33,13 1,65 99,40 1,16 34,07 1,32 81,39 0,95 27,89 

19/10/2016 94 1,40 98,26 1,05 33,57 1,65 101,05 1,08 34,59 1,32 82,71 0,88 28,30 

26/10/2016 101 3,30 101,56 1,01 35,29 6,27 107,32 1,06 38,22 4,40 87,11 0,86 30,79 
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ANEXO II 

Características do lodo da Estação de Tratamento Camanducaia 

 

RESULTADOS ANALITICOS DA AMOSTRA 
2315/15-05 Lodo ETE CAMANDUCAIA 

 
Coletor da Amostra: Interessado. 

Tabela 6 - Resíduo – Massa Bruta (NBR 10004) 

Parâmetros Unidade LQ 
Resultados 
Analíticos 

VMP - NBR 
10004:2004 

Líquidos Livres     Ausentes   
Umidade %p/p 0,05 70,8   

 

Tabela 7 - NBR 10004:2004 – Massa Bruta 

Parâmetros Unidade LQ 
Resultados 
Analíticos 

VMP - NBR 
10004:2004 

pH (Suspensão 1:1)   2 a 13 5,87 2,0 - 12,5 (b) 
Sulfeto (como H2S) mg/kg 3 < 3 500 ( c ) 
Porcentagem de 
Sólidos % p/p 0,05 29,2   
Cianeto (como HCN) mg/kg 0,1 0,2 250 ( c ) 

 

Tabela 8 - Resíduo – Extrato Lixiviado NBR 10005:2004 – Lixiviado – Parâmetros 
Inorgânicos 

Parâmetros Unidade LQ 
Resultados 
Analíticos 

VMP - NBR 
10004:2004 

Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 1,0 
Bário mg/L 0,01 0,0743 70,0 
Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 0,5 
Chumbo mg/L 0,01 < 0,01 1,0 
Cromo mg/L 0,01 < 0,01 5,0 
Fluoreto mg/L 0,1 < 0,1 150 
Mercúrio mg/L 0,000075 < 0,00008 0,1 
Prata mg/L 0,01 < 0,01 5,0 
Selênio mg/L 0,008 < 0,008 1,0 

 

Tabela 9 - NBR 10005:2004 – Lixiviado 

Parâmetros Unidade LQ 
Resultados 
Analíticos 

VMP - NBR 
10004:2004 

Tempo de Lixiviação horas -- 18 16 - 20 
Solução de Extração   -- 1   
pH Final do Lixiviado   -- 5,5   
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Tabela 10 - Resíduo – Extrato Solubilizado (NBR 10006) – Parâmetros Inorgânicos 

Parâmetros Unidade LQ 
Resultados 
Analíticos 

VMP - NBR 
10004:2004 

Alumínio mg/L 0,01 0,0235 0,2 
Arsênio mg/L 0,01 < 0,01 0,01 
Bário mg/L 0,01 0,0402 0,7 
Cádmio mg/L 0,001 < 0,001 0,005 
Chumbo mg/L 0,01 < 0,01 0,01 
Cianeto mg/L 0,05 < 0,05 0,07 
Cloreto mg/L 5 30,8 250 
Cobre mg/L 0,005 < 0,005 2,0 
Cromo mg/L 0,01 < 0,01 0,05 
Ferro mg/L 0,01 6,07 0,3 
Fluoreto mg/L 0,5 < 0,5 1,5 
Índice de Fenóis mg/L 0,01 < 0,01 0,01 
Manganês mg/L 0,01 0,326 0,1 
Mercúrio mg/L 0,000075 < 0,00008 0,001 
Nitrato (como N) mg/L 1 < 1 10,0 
Prata mg/L 0,01 < 0,01 0,05 
Selênio mg/L 0,008 < 0,008 0,01 
Sódio mg/L 0,5 19,0 200 
Sulfato  mg/L 5 < 5 250 

 

Tabela 11 - NBR 10006:2004 – Solubilizado – Parâmetros Inorgânicos 

Parâmetros Unidade LQ 
Resultados 
Analíticos 

VMP - NBR 
10004:2004 

Surfactantes (como 
LAS) mg/L 0,4 4,1 0,5 
Zinco mg/L 0,01 0,0957 5,0 
 

Tabela 12 - NBR 10006:2004 – Solubilizado 

Parâmetros Unidade LQ 
Resultados 
Analíticos 

VMP - NBR 
10004:2004 

pH Final do 
Solubilizado -- 0 - 14 6,1   
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