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RESUMO 

 

A coleta e o tratamento do esgoto sanitário e dos resíduos gerados no processo são 

atividades complexas e de alto custo, que demandam grande comprometimento dos 

responsáveis pela sua realização, de maneira a garantir a qualidade ambiental e a 

saúde da população. Dentre as tecnologias existentes para o tratamento do esgoto, 

todas em maior ou menor grau, geram o lodo de esgoto. A destinação do lodo para os 

aterros sanitários, que é o encaminhamento mais comum, aumenta sobremaneira os 

custos operacionais do tratamento de esgotos. O lodo por ser uma matéria orgânica 

rica em nutrientes possui grande potencial agronômico, sendo viável a sua utilização 

como adubo agrícola, o que irá proporcionar o retorno dos nutrientes ao solo e a 

diminuição dos custos de destinação. Devido a estas características, a presente 

pesquisa propõe a implantação de um sistema de compostagem para o lodo de esgoto 

gerado na ETE Centro, localizada no município de Macaé/RJ. 

 

Palavras-chave: Tratamento de esgotos. Lodo. Compostagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The collection and treatment of sanitary sewage and waste generated in the process 

are complex and costly activities that require a great commitment from those 

responsible for its realization in order to guarantee the environmental quality and health 

of the population. Among the existing technologies for the treatment of sewage, all to 

a greater or lesser degree, generate sewage sludge. The allocation of sludge to 

landfills, which is the most common route, greatly increases the operational costs of 

sewage treatment. Sludge, being an organic matter rich in nutrients, has great 

agronomic potential, being feasible its use as an agricultural fertilizer, which will 

provide the return of nutrients to the soil and the reduction of disposal costs. Due to 

these characteristics, the present research proposes the implementation of a 

composting system for the sewage sludge generated in the ETE Center, located in the 

municipality of Macaé/RJ.   

 

Keywords: Sewage treatment. Sludge. Composting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A falta de saneamento básico traz uma série de problemas que afetam 

diretamente a saúde das pessoas e também contribuem diretamente para a poluição 

ambiental. O relacionamento entre o meio ambiente e saneamento básico é bem 

conhecido, pois tanto o saneamento básico afeta a qualidade ambiental, quanto a 

qualidade ambiental pode servir como parâmetro para o planejamento e a 

implementação de medidas de saneamento (MMA, 2009). 

A Lei nº 11.445/2007, conhecida como Lei do Saneamento Básico, estabelece 

o saneamento básico como o o conjunto de serviços de abastecimento de água 

potável; coleta, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários; 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o manejo 

dos resíduos sólidos (BRASIL, 2007). 

Dentre os serviços e estruturas do saneamento, temos o esgotamento sanitário, 

que a Lei do Saneamento Básico define como “atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 

final no meio ambiente”. O sistema de esgotamento sanitário visa garantir que o 

esgoto gerado seja adequadamente coletado e enviado para tratamento e é uma das 

maneiras de garantir o atendimento ao preconizado na Constituição Federal, que 

determina em seu art. 225: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988, p. 115). 

 

Para o atendimento à Carta Magna do país e ainda ao preconizado na Lei do 

Saneamento Básico, que prevê a universalização dos serviços para toda a população, 

o município de Macaé firmou no ano de 2012 um contrato de Parceria Público Privada 

(PPP) concedendo para uma empresa privada a prestação dos serviços públicos de 

coleta, afastamento, tratamento de esgotos sanitários e a disposição final do lodo 

(MACAÉ, 2018). 

Localizado na região norte do Estado do Rio de Janeiro, Macaé pode ser 

considerado economicamente um dos municipios mais importantes do país, devido a 

sua localização na Bacia de Campos, importante área de extração de petróleo. 
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Apesar da sua importância, cabe destacar que no ano de assinatura da PPP o 

município coletava e tratava menos de 10% do esgoto gerado pelos seus cerca de 

229.624 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Estatísticas – IBGE. 

Atualmente, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e da Prefeitura Municipal, o município possui cerca de 244.000 mil habitantes 

e trata 69% do esgoto gerado, o que está abaixo do índice do Estado do Rio de Janeiro 

que é de 78,6%, porém ainda maior do que a média brasileira, que é de 44,90% 

(MACAÉ, 2018; IBGE, 2018; TRATA BRASIL, 2018). 

Em atendimento ao contrato firmado, no ano de 2015 a empresa 

concessionária iniciou as obras de instalação do sistema de coleta de esgoto de parte 

da região central da Cidade e da Estação de Tratamento de Efluentes - ETE Centro, 

localizado na Região Central da Cidade de Macaé (MACAÉ, 2018). 

Entre os aspectos relacionados às atividades de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário dessa região, temos a geração de resíduos como o lodo que necessita de 

um correto gerenciamento e destinação final, para que não aumente sobremaneira os 

custos operacionais do tratamento do esgoto e não cause impactos ao meio ambiente 

e à saúde da população. 

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo apresentar uma 

caracterização do esgoto sanitário, das principais tecnologias para o seu tratamento 

e os pontos de geração do lodo. Por fim apresenta-se uma proposta para a destinação 

do lodo gerado, com a realização da compostagem desse resíduo e posterior 

utilização como adubo em solos agrícolas.  
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2 METODOLOGIA 

2.1 Material 

A pesquisa foi realizada em livros, revistas e artigos, legislação e em 

documentos da Secretaria Municipal de Ambiente do Município de Macaé.  

Anteriormente foram realizadas visitas à Estação de Tratamento de Esgotos 

Centro, entretanto, por questões de direitos de propriedade, não serão relatadas 

diretamente no projeto. 

2.2 Métodos 

Quantos aos métodos de investigação, a pesquisa classifica-se como: 

 Bibliográfica – com realização de revisão bibliográfica sobre os principais 

instrumentos legais referentes ao licenciamento ambiental e principais sistemas 

de tratamento de esgoto usualmente utilizados no país;  

 Documental – realizada por meio da análise da documentação, no órgão 

ambiental municipal, dos aspectos referentes ao subsistema de tratamento de 

esgotos Centro localizado no Município de Macaé/RJ. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Caracterização do Esgoto 

 

3.1.1 Conceito 

 

O termo esgoto é utilizado para denominar as águas servidas provenientes das 

diversas atividades humanas, tais como as de uso doméstico, industrial, comercial, 

entre outras. 

Segundo Jordão e Pessoa (2014), os esgotos costumam ser classificados em 

dois grupos principais: os esgotos sanitários e os industriais.  

a) esgotos sanitários: o esgoto doméstico é aquele gerado principalmente em 

residências, estabelecimentos comerciais ou em qualquer edificação que possua 

instalações de banheiros lavanderias, cozinhas ou qualquer sistema de utilização de 

água para fins sanitários. São compostos essencialmente da água proveniente do 

banho, urina, fezes, papel higiênico, restos de comida, sabão detergentes e águas de 

lavagem. 

b) esgotos industriais: compreendem os efluentes provenientes de qualquer utilização 

da água para fins industriais, e possuem as características do processo industrial de 

que são originários. 

 

3.1.2 Características físicas do esgoto sanitário 

 

As principais características físicas relacionadas aos esgotos sanitários são: 

matéria sólida, temperatura, odor, cor e turbidez e variação de vazão (JORDÃO; 

PESSOA, 2014). 

a) Matéria sólida: embora o esgoto doméstico seja composto por aproximadamente 

99,9% de água e a matéria sólida constitua apenas cerca de 0,1%, das características 

físicas o teor de sólidos é dos mais importantes, pois é em função deles que ocorrem 

os problemas de poluição das águas, gerando a necessidade de se tratar os esgotos; 

b) Temperatura: apresenta-se geralmente pouco superior à das águas de 

abastecimento. Pode influenciar a velocidade de decomposição do esgoto, que 

aumenta com a temperatura, na solubilidade do oxigênio e na viscosidade;  
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c) Odor: são característicos dos gases gerados no processo de decomposição do 

esgoto. O odor de mofo é típico do esgoto fresco e suportável e odor de ovo podre, 

característico do esgoto velho ou séptico, que ocorre em virtude da formação de gás 

sulfídrico (H2S); 

d) Cor e turbidez: indicam o estado de decomposição do esgoto. O tom acinzentado 

é típico de esgoto fresco e a cor preta é típica do esgoto velho e de uma decomposição 

parcial. A turbidez não é utilizada para controle do esgoto bruto, mas pode ser utilizada 

para caracterizar a eficiência do tratamento secundário.  

e) Variação de vazão: A vazão de uma de esgoto de uma ETE é afetada pelas 

características das redes de coleta, tipo de esgoto coletado (doméstico ou misto), 

condições climáticas e por aspectos inerentes ao consumo de água. 

 

3.1.3 Características químicas do esgoto sanitário 

 

As principais características químicas dos esgotos sanitários são: matéria 

inorgânica e matéria orgânica.  

a) Matéria inorgânica: é formada nos esgotos principalmente pela presença de areia 

e de substâncias minerais dissolvidas. 

b) Matéria orgânica: cerca de 70% dos sólidos no esgoto são de origem orgânica, 

geralmente esses compostos orgânicos são constituídos por proteínas (40% a 60%), 

carboidratos (25% a 50%), gorduras e óleos (10%), ureia, fenóis, etc, como é possível 

observar no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Substâncias orgânicas presentes no esgoto 

Componente Constituintes Características 

Proteínas Nitrogênio, carbono, 
hidrogênio, oxigênio e em 
menor quantidade fósforo, 
enxofre e ferro. 

Geração do gás sulfídrico 

Carboidratos Carbono, hidrogênio e 
oxigênio. 

Geram ácidos orgânicos, 
causando acidez nos esgotos 
velhos 

Gorduras Óleos vegetais e animais Causam o entupimento das 
canalizações, problemas de 
manutenção e formam escuma. 
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Surfactantes Moléculas orgânicas Formam espuma no corpo 
receptor ou na ETE 

Fenóis Compostos orgânicos Podem causar gosto 
característico à água, mesmo 
que em baixa concentração 

Fonte: Jordão e Pessoa (2014). 

 

Para a medição indireta da matéria orgânica presente no esgoto, dois 

parâmetros importantes são utilizados: a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e 

Demanda Química de Oxigênio (DQO). Ambos determinam o consumo de oxigênio 

para a decomposição da matéria orgânica e não sua concentração direta. 

 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO representa a quantidade de 

oxigênio para estabilizar biologicamente compostos orgânicos biodegradáveis 

presentes em uma amostra, por meio da decomposição aeróbia, após certo tempo 

que usualmente é de 5 dias em uma temperatura de 20⁰C. 

A matéria orgânica presente, indicada pela DBO, é importante para estabelecer 

o grau de poluição de esgotos e dimensionamento das estações de tratamento de 

esgoto e posterior avaliação da eficiência. Quanto mais altos os valores de DBO, maior 

é a poluição por matéria orgânica e à medida que ocorre a oxidação biológica da 

matéria, decresce a DBO.  

Normalmente a DBO dos esgotos sanitários varia entre 100 e 400mg∕l, de 

acordo com a condição do esgoto (JORDÃO; PESSOA,2014). 

 

 Demanda Química de Oxigênio – DQO 

 

O teste da DQO mede a quantidade de oxigênio necessário para oxidar 

compostos orgânicos biodegradáveis e não biodegradáveis, com oxidação 

exclusivamente química.  

O teste de DQO tem uma grande vantagem em relação ao teste de DBO, já 

que permite respostas em tempo bem menor. Enquanto o teste de DBO demora cinco 

dias para ser executado, o teste da DBO é feito em apenas 3 horas.  
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Outra vantagem é que o teste de DQO engloba a oxidação também dos 

compostos orgânicos não biodegradáveis e, em certos casos, os compostos 

inorgânicos, é sempre maior do que valor da DBO. Por este motivo a DQO é preferível 

a DBO para a análise de efluentes industriais. Valores elevados na relação entre a 

DQO/DBO podem ser indicativos despejos industriais, que via de regra são menos 

facilmente biodegradáveis (NUVOLARI, 2011; JORDÃO; PESSOA, 2014). 

Usualmente a DQO varia entre 200 e 800 mg/l nos esgotos sanitários, com 

média entorno de 400 mg/l (NUVOLARI, 2011; JORDÃO; PESSOA, 2014). 

Outros componentes de grande importância para o controle da poluição das 

águas são o nitrogênio e fósforo. A presença de nitrogênio, assim como o fósforo em 

águas de lagoas, represas e outros recursos hídricos com menor renovação das 

águas favorecem o florescimento excessivo de algas e outros vegetais, processo 

denominado de eutrofização (NUVOLARI, 2011). 

 

 Nitrogênio  

 

O nitrogênio orgânico no esgoto fresco está quase todo sob a forma de 

proteína, aminoácidos e ureia. Durante o processo de degradação da matéria 

orgânica, transformam o nitrogênio primeiramente em amônia, depois em nitritos e 

depois em nitratos.  

Os processos convencionais de tratamento de esgoto, em nível secundário, 

não conseguem remover adequadamente o nitrogênio. Parte do lodo é removido nos 

processos de tratamento, porém o restante é lançado juntamente com o esgoto 

tratado.  

 

 Fósforo 

 

O esgoto humano contém o fósforo por este estar presente em algumas 

proteínas existentes nas fezes humanas e também na maioria dos detergentes 

sanitários.  

O fósforo e o nitrogênio não são totalmente removidos nos processos de 

tratamento de esgotos ao nível secundário, sendo parte removido com o lodo e parte 

com o efluente tratado. Para a remoção destes elementos, algumas ETE promovem 

o tratamento ao nível terciário (NUVOLARI, 2011). 
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3.1.4 Características biológicas do esgoto 

 

As principais características biológicas do esgoto são a presença de 

microrganismos de águas residuais e os indicadores de poluição. 

a) Microrganismos de águas residuais: são os organismos encontrados no esgoto 

como as bactérias, os fungos, os protozoários, os vírus e as algas. Destes as bactérias 

são as mais importantes, pois são responsáveis pela decomposição e estabilização 

da matéria orgânica.  

b) Indicadores de poluição: como indicadores da poluição por esgoto utilizam-se os 

organismos do grupo coliforme, pois estão presentes no intestino do homem e de 

outros animais de sangue quente, por estarem presentes nas fezes humanas e de 

simples detecção.  

 

3.2 Sistemas Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário 

 

3.2.1 Tipos de sistemas de esgotos 

 

Conforme Tsutiya (2011) e FUNASA (2006), podemos classificar os sistemas 

de esgoto urbanos de três maneiras: 

a) Sistema de esgotamento unitário ou sistema combinado 

Consiste na coleta dos esgotos sanitários, dos despejos industriais, das águas 

de infiltração (água de subsolo que penetra no sistema através de tubulações e órgãos 

acessórios) e das águas pluviais por um único coletor. 

Possui a vantagem de permitir a implantação de um único sistema e quando 

for previsto o lançamento do esgoto diretamente em um corpo receptor. Entretanto 

quando o esgoto for encaminhado ao tratamento, o custo de implantação será elevado 

em função da necessidade da estação ser projetada com capacidade máxima, que 

ocorre durante as chuvas.  

b) Sistema de separador parcial: apenas uma parcela da água da chuva veicula 

juntamente com o esgoto na mesma tubulação. 

c) Sistema separador absoluto: nesse sistema o esgoto doméstico e o industrial ficam 

completamente separados das águas pluviais, que são coletadas e transportadas em 

um sistema de drenagem pluvial totalmente independente. Esse é o sistema utilizado 

no Brasil e o custo é menor do que o do sistema anterior. 
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3.2.2 Partes de um sistema de coleta de esgoto sanitário 

 

As principais partes do sistema de esgotamento sanitário e suas definições, 

conforme as normas vigentes da ABNT (NUVOLARI, 2011; FUNASA, 2006) podem 

ser observadas na figura abaixo: 

 

Figura 1: Sistema convencional de esgotamento sanitário 

 

Fonte: BARROS (1995) apud FUNASA (2006). 

  

O sistema convencional de esgotamento sanitário é composto por: rede 

coletora, interceptores, emissários, Poços de Visitas (PV), Estações Elevatórias de 

Esgoto (EEE) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). 

 

a) Rede coletora 

Constituída pelas ligações prediais, coletores de esgoto e seus acessórios. 
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 Ligação predial: o trecho do coletor predial compreendido entre o limite do 

terreno e coletor de esgoto. O sistema de ligações domiciliares destina-se a 

afastar o esgoto sanitário das diversas edificações o mais rapidamente 

possível, de modo a não ferir a estética nem comprometer a saúde e o bem-

estar da população; 

 Coletor de esgoto: tubulação da rede coletora que recebe os esgotos das casas 

e outras edificações, transportando-os aos coletores tronco; 

 Coletor principal: pode haver mais de um, de acordo com o traçado da rede 

coletora. É o coletor de maior extensão de uma mesma bacia de contribuição; 

 Coletor tronco: trecho de tubulação da rede coletora que recebe apenas esgoto 

de outros coletores, em pontos determinados, onde estão localizados os poços 

de visita. Geralmente é a tubulação de maior diâmetro e profundidade; 

 Órgãos acessórios: são dispositivos fixos que são construídos com a finalidade 

de permitir a inspeção e a desobstrução das canalizações, além de 

proporcionar o alívio da pressão na tubulação, melhorando o escoamento. 

Podem ser poços de visita (PV), tubos de inspeção e limpeza (TIL) e caixas de 

passagem (CP). 

 

b) Interceptores 

São as tubulações geralmente localizadas nas partes baixas de bacias, nos 

fundos de vales margeando cursos d’água ou canais, evitando que sejam lançados 

nos corpos d’água. 

 

c) Emissários 

São similares aos interceptores, porém não recebem contribuição ao longo do 

percurso, as contribuições de esgoto ocorrem somente na extremidade à montante. 

 

d) Poços de visita (PV) 

São câmaras que possuem a finalidade de possibilitar a inspeção e a limpeza 

da rede. Geralmente estão localizados em: 

- Início de coletores; 

- Mudanças de direção (curvas); 

- Reunião de coletores (junções); 
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- Mudanças de declividade, de material ou de diâmetro (degraus); 

- Mudanças de seção transversal.  

 

e) Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) 

Têm como objetivo superar obstáculos topográficos ou outros como cursos 

d’água torna-se necessário bombear os esgotos para um nível mais elevado.  

 

f) Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

 A ETE tem a finalidade de reduzir as cargas poluidoras presentes no esgoto 

sanitário, os quais podem comprometer a qualidade dos cursos d’água e do solo. Nas 

unidades de tratamento ocorrem as etapas que promovem a separação entre os 

poluentes em suspensão e dissolvidos e a água ser encaminhada ao corpo receptor. 

Um sistema de esgotamento sanitário só pode ser considerado completo se 

contemplar o tratamento do esgoto.  

 

3.2.3 Definição dos processos de tratamento de esgoto 

 

Atualmente são conhecidas diversas tecnologias para o tratamento do esgoto. 

Cada uma das técnicas apresenta vantagens e desvantagens. Cada empreendimento, 

pequenas aglomerações urbanas ou cidades, irão definir, de acordo com as suas 

características de clima, topografia, preços dos terrenos e do corpo receptor utilizado 

para despejo dos efluentes tratados as melhores técnicas a serem escolhidas 

(NUVOLARI, 2011). 

Von Sperling (1996) cita outros aspectos importantes para a definição do 

sistema de esgoto a ser utilizado como a eficiência, confiabilidade, destinação do lodo, 

disponibilidade de área, os impactos ambientais, custos de implantação e operação, 

questões técnicas, sustentabilidade, simplicidade, entre outros.  

 

3.2.4 Processos de Tratamento de Esgoto 

 

De acordo com Jordão e Pessoa (2014), os processos de tratamento são 

classificados de acordo com os poluentes presentes no esgoto, podendo ser 

classificados em físicos, químicos e biológicos. Estes processos não atuam 
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isoladamente, já que as transformações ocorridas em um processo de tratamento irão 

influenciar nos fenômenos e reações inerentes aos demais processos.  

 

a) Processos físicos 

Nesses processos há a predominância dos fenômenos físicos no sistema de 

tratamento. O tratamento se caracteriza principalmente pela retirada dos elementos 

fisicamente separáveis dos líquidos ou que não estão dissolvidos. Podem incluir, 

principalmente: 

 A remoção dos sólidos grosseiros; 

 A remoção dos sólidos sedimentáveis (incluindo a remoção de areia); e 

 A remoção dos sólidos flutuantes. 

 

b) Processos químicos 

São realizados com o emprego de produtos químicos e dificilmente são 

utilizados isoladamente. Geralmente são utilizados como uma etapa complementar 

aos tratamentos físicos e biológicos, quando estes não alcançam a eficiência 

esperada na remoção dos poluentes. Os processos químicos mais comuns para o 

tratamento de esgoto são: 

 Coagulação e floculação; 

 Precipitação química; 

 Oxidação química 

 Cloração; e 

 Neutralização ou correção do pH. 

 

c) Processos biológicos 

São processos em que é necessária a ação de microrganismos presentes nos 

esgotos, que reproduzem os fenômenos de degradação biológica da matéria orgânica, 

naturalmente observadas na natureza, baseando-se na transformação dos 

componentes complexos em compostos mais simples, tais como: sais minerais, gás 

carbônico e outros. Os processos biológicos comumente utilizados em tratamento de 

esgoto são: 

 Oxidação biológica que pode ser aeróbia, como lodos ativados, filtros 

biológicos aeróbios, valos de oxidação e lagos de estabilização, e anaeróbia, 
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como reatores anaeróbios de fluxo ascendente, ou de manta de lodo, lagoas 

anaeróbias e tanques sépticos; e 

 Digestão do lodo (aeróbia, anaeróbia e fossas sépticas).  

 

3.2.5 Classificação dos processos de tratamento quanto à eficiência 

 

As instalações de tratamento de esgoto são classificadas em função do grau 

de redução dos poluentes e da demanda bioquímica do oxigênio – DBO ou demanda 

química do oxigênio – DQO em uma ou mais unidades de tratamento (JORDÃO; 

PESSOA, 2014). 

Segundo Von Sperling (1996) e Jordão e Pessoa (2014), o tratamento de 

esgoto pode ser classificado nos seguintes níveis, com relação aos poluentes 

removidos, organizados no quadro 2:  

 

Quadro 2: Níveis do tratamento dos esgotos 

Nível Remoção 

Preliminar - Sólidos em suspensão grosseiros (materiais de maiores 
dimensões e areia) 

Primário - Sólidos em suspensão sedimentáveis 
- DBO em suspensão (matéria orgânica componente dos 
sólidos em suspensão sedimentáveis) 

Secundário - DBO em suspensão (matéria orgânica em suspensão 
fina, não removida no tratamento primário) 
- DBO solúvel (matéria orgânica na forma de sólidos 
dissolvidos 

Terciário - Nutrientes 
- Patogênicos 
- Compostos não biodegradáveis  
- Metais pesados 
- Sólidos inorgânicos dissolvidos  
- Sólidos em suspensão remanescentes 

Nota: a remoção de nutrientes (por processos biológicos) e de patogênicos pode ser considerado como 
integrante do tratamento secundário dependendo da concepção de tratamento local. 
Fonte: Von Sperling (1996). 

 

a) Tratamento preliminar 

O tratamento preliminar ocorre na parte inicial do tratamento e visa à remoção de 

sólidos grosseiros, como madeiras, trapos, folhas e outros, a remoção de gorduras e 

a remoção da areia. No Brasil a solução mais utilizada para este fim é a instalação de 

grades, peneiras e caixas de areia na entrada da elevatória que irá lançar o esgoto 
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para a ETE, porém em outros locais os sólidos podem ser triturados para realizar a 

remoção (TSUTIYA, 2011; JORDÃO; PESSOA, 2014). 

 

 Gradeamento 

A CETESB (2018) indica que podem ser utilizadas grades grosseiras, com espaços 

entre 5,0 a 10,0 cm, grades médias, com espaços entre 2,0 a 4,0 e grades finas, com 

1,0 a 2,0 cm. No gradeamento, os sólidos com dimensões maiores do que o 

espaçamento entre as barras ficam retidos, conforme é possível visualizar na figura 2. 

A remoção dos sólidos é efetuada com as seguintes finalidades: 

 Proteger os equipamentos de transporte e sucção do esgoto, como bombas e 

tubulações; 

 Proteger as unidades de tratamento do esgoto; 

 Proteger os corpos receptores do esgoto. 

 

Figura 2: Gradeamento para a remoção de sólidos 

 

Fonte: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP (2017). 

 

Nas elevatórias de pequeno porte geralmente são utilizadas cestas removíveis 

por içamento, instaladas na boca da descarga do coletor de esgoto, ou, quando 

instaladas a baixas profundidades, grades de limpeza manual. Já nas instalações 

médias e mais profundas, são utilizadas grades com limpeza mecânica, onde próprio 

equipamento se encarrega da limpeza das grades, depositando os sólidos nas 

caçambas ou carrinhos e para as de grande porte, que geralmente recebem sólidos 

maiores, que podem afetar o funcionamento da grade mecânica, usualmente se utiliza 

uma grade grosseira à montante do equipamento (TSUTIYA, 2011).  
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 Peneiramento  

O peneiramento é realizado por equipamentos próprios para retenção de 

sólidos grosseiros com aberturas de 0,25 mm a 10 mm. A peneira de ser precedida 

de grade (ABNT, 2011).  

 

 Desarenação  

A remoção da areia é realizada pelo processo de sedimentação, onde os grãos 

de areia se depositam no fundo do tanque, e a matéria orgânica de menor dimensão 

e densidade permanece em suspensão, seguindo para as unidades de tratamento 

seguintes. A remoção da areia tem a finalidade de minimizar a ocorrência de obstrução 

das tubulações, tanque, orifícios, sifões, etc, e facilitar o transporte do esgoto e a 

transferência do lodo (SABESP, 2017). 

 

 Calha Pashal 

 A calha parshall é necessária para medir a vazão de efluentes recebidos pela 

estação. 

 

b) Tratamento primário 

O tratamento primário consiste na remoção dos sólidos sedimentáveis e parte 

da matéria orgânica 

 

c) Tratamento secundário 

Nesse nível predominam os tratamentos biológicos que visam à remoção da 

matéria orgânica e eventualmente nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo. 

 

d) Tratamento terciário  

No tratamento terciário o objetivo principal é a remoção de nutrientes, como o 

nitrogênio e o fósforo, utilizando métodos físico-químicos, biológicos ou mistos.  

 

3.2.6. Principais sistemas de tratamento de esgoto 

 

3.2.6.1 Lagoas de estabilização 
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A lagoa de estabilização é o mais simples método de tratamento de esgoto, 

sendo construída escavando-se o terreno, que são cercadas por taludes de terra ou 

revestimento de concreto. Apesar da simplicidade, o processo é eficiente, possui baixo 

custo de construção e operação, além das condições ambientais no país que tornaram 

o processo bem aceito. A estabilização da matéria orgânica presente no esgoto é 

realizada pela oxidação realizada por bactérias (oxidação aeróbia ou fermentação 

anaeróbia) e ou pela redução fotossintética realizada pelas algas (JORDÃO e 

PESSOA, 2014; FUNASA, 2006). 

Segundo Jordão e Pessoa (2014), as lagoas apresentam excelente eficiência, 

alcançando a faixa entre 75% e 85% de remoção de DBO e cita que estudos 

realizados no Brasil indicaram que lagoas facultativas primárias apresentaram uma 

eficiência média de 74%, enquanto nos sistemas em série, com lagoas anaeróbias 

seguidas de facultativas, o índice de remoção de 82%. O autor cita ainda como fator 

importante a remoção de organismos do grupo coliformes, que pode chegar até 

99,9999% de eficiência em lagoas de maturação em série. A tabela 01 mostra as 

faixas médias de eficiência para os principais parâmetros de interesse e diferentes 

tipos de lagoas.  

 

Tabela 1: Faixas de Eficiência de Lagoas de Estabilização (Remoção, %) 

Parâmetro L. facultativa (*) L. facult. + maturação (**) 

DBO 75 – 85 80 – 85 
DQO 65 – 80 70 – 83 
SS 70 – 80 70 – 83 

AMÔNIA < 50 40 – 80 
NITROGÊNIO < 60 40 – 65 

FÓSFORO < 35 < 40 

(*) ou lagoa anaeróbia + facultativa 
(**) ou lagoa anaeróbia + facultativa 
Fonte: Jordão e Pessoa (2014). 
 
 

As lagoas têm se apresentado como uma solução adequada ao tratamento do 

esgoto no Brasil e na América Latina, com o clima favorável e grandes extensões de 

áreas planas. Porém se o projeto não for adequadamente implantado e operado, os 

inconvenientes comuns de outros processos como o mau cheiro, efluente com DBO 

elevada, excesso de coliformes fecais, insetos, etc., irão aparecer (JORDÃO; 

PESSOA, 2014). 

As lagoas costumam ser classificadas de acordo com o tipo de estabilização 

da matéria orgânica, que podem ser dos seguintes tipos: 
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a) Lagoas facultativas 

Nuvolari (2011) descreve que na natureza ocorre a degradação das moléculas 

orgânicas mais complexas, como proteínas, hidratos de carbono, glicídios, etc. em 

moléculas mais simples, como gás carbônico, água, amônia, fosfato pela ação de 

microrganismos decompositores, bactérias e fungos chamados de organismos 

heterotróficos, que buscam nas substâncias em decomposição a fonte de energia para 

a sua sobrevivência. Esse processo também pode ser chamado de oxidação aeróbia, 

quando realizada na presença de oxigênio e fermentação anaeróbia, na ausência de 

oxigênio.  

Na natureza existem ainda os organismos autotróficos, como os vegetais e as 

algas microscópicas que se encarregam de utilizar as moléculas simples, citadas no 

parágrafo anterior, e transformá-las novamente em substâncias complexas, 

consumindo CO2 e gerando oxigênio, na presença de luz, processo que é conhecido 

como fotossíntese ou redução fotossintética.  

Von Sperling (1996) define que o nome provém do fato da decomposição da 

matéria orgânica ser realizada por bactérias facultativas, que podem viver tanto na 

presença quanto na ausência de oxigênio.  

Já Jordão e Pessoa (2014) destacam que as lagoas facultativas apresentam 

este nome devido possuir uma zona aeróbia, onde a estabilização da matéria orgânica 

ocorre pela oxidação aeróbia e redução fotossintética e uma zona anaeróbia mantida 

na parte inferior, onde ocorre a fermentação anaeróbia. A camada intermediária entre 

as duas zonas é a chamada zona facultativa conforme a figura a seguir: 
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Figura 3: Princípios de funcionamento de uma lagoa facultativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jordão e Pessoa (2014). 

 

Nessas lagoas o tratamento é realizado de uma forma natural e contínua, onde 

as bactérias irão degradar a matéria orgânica solúvel presente no esgoto, consumindo 

o oxigênio livre disponível na água resultando em água, gás carbônico e nutrientes, 

que serão utilizados pelas algas para realizar a fotossíntese, utilizando a luz solar 

como fonte de energia, liberando como o oxigênio (utilizado pelas bactérias) fechando 

o circuito.  

Por ser um processo natural, as lagoas facultativas possuem simplicidade 

operacional e não necessitam de nenhum equipamento, por este motivo a 

estabilização da matéria ocorre mais lentamente, gerando a necessidade de um 

elevado período de detenção do esgoto na lagoa, que pode ser superior a 20 dias. 

Para que a realização da fotossíntese seja efetiva é necessária uma elevada área de 

exposição, para melhor captação da energia solar pelas algas, sendo necessária a 

instalação em grandes áreas, desta forma a área total requerida pelas lagoas 

facultativas está entre as maiores dentre os processos de tratamento de esgoto (VON 

SPERLING, 1996). 
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As lagoas facultativas podem ser primárias, quando recebem o esgoto em seu 

estado bruto, ou secundárias quando recebem o esgoto de outra lagoa de tratamento, 

geralmente anaeróbia.  

 

b) Lagoas anaeróbias 

Possuem a finalidade de oxidar os compostos orgânicos complexos presentes 

no esgoto antes de serem encaminhados para as lagoas facultativas ou aeradas, pois 

apesar destas últimas apresentarem uma eficiência satisfatória, requerem grandes 

áreas, existindo a necessidade de buscar soluções que proporcionem a redução da 

área total necessária, como a utilização de uma lagoa anaeróbica antes de uma lagoa 

facultativa, como é possível visualizar na figura 4. 

 

Figura 4: Fluxograma de um sistema de lagoas anaeróbias seguidas por facultativas 

 
Fonte: Von Sperling, 1996. 

 

As profundidades das lagoas anaeróbias são maiores que as outras, pois neste 

processo não ocorre a ação fotossintética das algas, porém ocupam menores área 

que as lagoas facultativas (FUNASA, 2006). 

O processo de decomposição da matéria orgânica nos processos anaeróbios é 

mais lento. Assim o tempo de detenção necessário par que ocorra a remoção da DBO 

na ordem de 50% a 60% é de 3 a 5 dias na lagoa aeróbia, que apesar de insuficiente, 

contribuem para diminuir a carga orgânica ser enviada para a lagoa facultativa, que 

será aproximadamente de 40 a 50%, podendo, portanto, ter menores dimensões 

(VON SPERLING, 1996). 

Por predominarem os processos de fermentação anaeróbia, não existe 

oxigênio dissolvido logo abaixo da superfície. A fermentação é um processo que 

ocorre em etapas (JORDÃO; PESSOA, 2014). 

I. Primeiramente microrganismos facultativos (bactérias acidogênicas), na 

ausência de oxigênio, que transformam os compostos orgânicos complexos 
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presentes no esgoto em substâncias mais simples, principalmente ácidos 

orgânicos. Nessa fase são produzidos gases mal cheirosos, como o gás 

sulfídrico e mercaptanas e é conhecida como “digestão ácida”. 

II. Na sequência as bactérias formadoras de metano estritamente anaeróbias 

(bactérias metanogênicas), transformam os ácidos orgânicos formados na fase 

inicial em metano (CH4) e dióxido de carbono (CO²). Essa fase é chamada de 

“fermentação metânica”. Os maus odores desaparecem e ocorre a formação 

de escuma, de cor cinzenta e mau aspecto. 

 

Na primeira fase praticamente não há redução de DBO e DQO, o que vai 

ocorrer na segunda etapa, sendo a quantidade da matéria orgânica estabilizada 

proporcional a quantidade de metano produzido, sendo essencial ocorrer um equilíbrio 

entre as bactérias que realizam as duas fases. Outro fator essencial para o correto 

funcionamento do sistema é que a temperatura esteja a partir da faixa de 25 a 35⁰C, 

o que é bastante comum no Brasil (JORDÃO; PESSOA, 2014). 

 

c) Lagoas aeradas 

A principal diferença entre a lagoa aerada e lagoa facultativa convencional é 

em relação ao suprimento de oxigênio, que no primeiro tipo é acrescentado ao 

processo de maneira artificial, com o uso de aeradores mecânicos, permitindo que a 

decomposição da matéria orgânica ocorra mais rapidamente. Consequentemente o 

tempo de detenção será menor, entre 5 e 10 dias, exigindo uma área de instalação 

bem menor, quando comparadas, por exemplo, com as lagoas de estabilização, 

motivo pelo qual surgiram as lagoas aeradas (NUVOLARI, 2011; VON SPERLING, 

1996). 

Embora as exigências em relação à área sejam conseguidas, devido à 

mecanização, as lagoas aeradas são mais complexas em termos de manutenção e 

operação, quando comparadas às lagoas facultativas convencionais, e demandam o 

consumo de energia elétrica (VON SPERLING, 1996). 

Segundo Nuvolari (2011) e Von Sperling (1996) as lagoas aeradas podem ser 

de dois tipos: 

 Lagoa aerada facultativa – quando aeração é baixa, mas suficiente para manter 

um nível de oxigenação adequada, porém não consegue manter os sólidos 

(bactérias e sólidos do esgoto) em suspensão na massa líquida. Nesta 
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situação, parte da biomassa sedimenta e formará a camada de lodo de fundo, 

onde ocorre a decomposição anaeróbica. Apenas a parte solúvel e fina 

permanece na parte superior da lagoa, apresentando uma decomposição 

aeróbia. Portanto, a lagoa se comporta como uma lagoa facultativa 

convencional.  

 Lagoa aerada de mistura completa – demanda uma área ainda mais reduzida 

para a sua instalação, gerando uma aeração que garante a oxigenação e 

permite que toda a biomassa seja mantida em suspensão na coluna de 

líquidos. Portanto, a lagoa funciona em regime de mistura completa, garantindo 

um processo completamente aeróbio. Para a lagoa aerada de mistura completa 

é necessária a instalação de uma unidade secundária, logo após a lagoa de 

aeração, que irá funcionar como uma lagoa de sedimentação e irá armazenar 

o lodo, que deverá ser removido periodicamente, conforme é possível visualizar 

na figura abaixo. 

 

Figura 5: Fluxograma de um sistema de lagoas aeradas de mistura completa 

 
Fonte: Von Sperling (1996). 

 
d) Outros tipos de lagoas de estabilização 

 De maturação – são utilizadas ao final de um sistema clássico de lagoas de 

estabilização, com o intuito de melhorar a qualidade do efluente já tratado, 

realizando principalmente a redução de organismos patogênicos, 

principalmente coliformes fecais. Neste tipo de lagoa a redução de sólidos em 

suspensão e da DBO não é considerável;  

 De polimento – têm como o objetivo principal de refinar o tratamento realizado 

em outro processo biológico, como um reator anaeróbio de fluxo ascendente, 

visando uma remoção adicional de DBO, nutrientes e organismos patogênicos;  

 Com macrófitas – funcionam também como uma lagoa de polimento final para 

em um sistema de tratamento por lagoas, tendo o objetivo de reduzir nutrientes, 

sólidos em suspensão e a DBO remanescente. Requer manutenção intensiva, 
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com o corte regular das plantas, que crescem rapidamente, secagem e 

destinação final (JORDÃO; PESSOA, 2014). 

 

3.2.7 Reatores UASB ou RAFA 

 

O Reator “Upflow Anaerobic Sludge Blanket” (UASB) ou Reator Anaeróbio de 

Fluxo Ascendente (RAFA) é um reator anaeróbio, caracterizado pelo fluxo ascendente 

do esgoto, que entra pelo fundo e por dispor de um sistema de separação das fases 

líquida, sólida e gasosa, na parte superior, com lodo suspenso formando flocos e 

grânulos (JORDÃO; PESSOA, 2014). 

Segundo Jordão e Pessoa (2014) o tratamento é caracterizado por ser formado 

pelas seguintes partes principais: 

 Câmara de digestão: localizada na parte inferior e onde se encontra o leito de 

lodo (manta de lodo). O esgoto penetra pela parte inferior atravessa o leito de 

lodo no sentido ascendente e a matéria orgânica fica retida; 

 Separador de fases: dispositivo que separa as fases as fases sólidas (câmara 

de digestão), da líquida e da gasosa; 

 Zona de transição: localizada entre a câmara de digestão e a zona de 

sedimentação superior; 

 Zona de sedimentação: o esgoto penetra pela parte inferior, chega aos 

vertedores da superfície e retornam pela abertura das paredes para a zona de 

transição e digestão. A fase líquida é captada já como um efluente clarificado.  

 Zona de acumulação de gás: o gás produzido na fase de digestão se acumula 

na zona superior, onde será coletado; 

A eficiência da remoção da matéria orgânica fica na faixa de 70% a 80%, o que 

pode muitas vezes inviabilizar o lançamento do efluente no corpo receptor, assim é 

importante que seja incluída mais uma etapa no tratamento, como os lodos ativados. 

Por esse motivo, o UASB é classificado com um tratamento primário, sendo realizado 

logo após o pré-tratamento (FUNASA, 2006). 

Para favorecer a boa eficiência do tratamento é necessária a remoção dos 

sólidos grosseiros, da areia e da gordura antes do encaminhamento do esgoto para o 

reator.  

Segue abaixo, na figura 6, um esquema simplificado de reator.  
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Figura 6: Esquema de um reator anaeróbio de fluxo ascendente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Jordão e Pessoa (2014). 

 

3.2.8 Filtros Biológicos – FB 

 

O reator biológico convencional empregado para o processo de filtração 

biológica é constituído, basicamente, por: 

 Mecanismo de distribuição dos esgotos – aspersores fixos ou móveis aplicam 

os esgotos ao meio suporte, na forma de gotas ou jatos; 

 Meio suporte - formado de material grosseiro, tal como pedras, ripas ou material 

plástico (PVC); 

 Sistema de drenagem do efluente – após a aplicação, os esgotos percolam em 

direção aos drenos do fundo, que consistem em blocos ou calhas de concreto, 

plástico, etc., dispostos em toda a extensão do fundo do tanque, para o 

escoamento do esgoto (VON SPERLING, 1996; JORDÃO e PESSOA, 2014). 

O nome filtro biológico não retrata exatamente o processo realizado, pois não 

ocorre qualquer tipo de peneiramento ou filtração. O que ocorre na verdade é uma 

oxidação química, com a percolação contínua do esgoto nos interstícios do material 
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de preenchimento, com o crescimento e a aderência de uma película microbiana 

gelatinosa (zoogleia). A eficiência do tratamento nos filtros dependerá diretamente da 

superfície de exposição do material de enchimento (JORDÃO; PESSOA, 2014). 

Na figura 7 é possível verificar o esquema de funcionamento dos filtros 

biológicos. 

 

Figura 7: Desenho esquemático dos filtros biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nuvolari, 2011. 

 

Em condições favoráveis, as moléculas complexas presentes no esgoto são 

transformadas em sólidos em forma de flocos sedimentáveis. O processo é similar ao 

de lodos ativados, sendo que na biofiltração a massa biológica fica aderida e no 

processo de lodos ativados a massa biológica é móvel, através da recirculação do 

lodo.  

Com o crescimento da biomassa aderida à superfície do material suporte, os 

espaços intersticiais tendem a diminuir, aumentando a velocidade de escoamento nos 

poros. O aumento da velocidade causa o cisalhamento, que remove parte do material 

aderido, o que se torna uma forma de controle da população microbiana no meio. O 

fenômeno de desprendimento do filme biológico também ocorre em função da 

liberação de gases acumulados e produzidos na camada anaeróbia, facilitando o seu 

arraste pelo fluxo de esgoto. Este material constitui o lodo, que será removido por 

sedimentação em decantadores secundários (VON SPERLING, 1996; JORDÃO e 

PESSOA, 2014). 
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3.2.9 Biodisco ou Reatores Biológicos de Contato – RBC 

 

Von Sperling (1996) e Jordão e Pessoa, (2014) descrevem que os Biodiscos 

ou Reatores Biológicos de Contato – RBC consistem em uma série de discos 

circulares espaçado, em PVC ou poliestireno, montados em um eixo horizontal, 

parcialmente imersos em um tanque por meio do qual escoa o esgoto a ser tratado. 

Os discos giram vagarosamente, fazendo com que a cada instante parte da área 

superficial fique imersa no esgoto e parte fique igualmente exposta ao ar. 

O Biofilme é formado por bactérias e outros microrganismos naturalmente 

presentes no esgoto. Quando essa camada de microrganismos aderidos à superfície 

do esgoto atinge um peso excessivo se desprendem e são mantidos em suspensão 

no esgoto, aumentando a eficiência do sistema e posteriormente são removidos por 

sedimentação no decantador secundário. A remoção de DBO no sistema pode ser 

superior a 90%.  

O sistema é simples, com um pequeno consumo de energia, e possui as 

seguintes finalidades: 

- servir de meio suporte para o crescimento do filme microbiano; 

- proporcionar o contato do filme microbiano com o esgoto; 

- possibilitar a aeração do esgoto que se junta ao disco em cada rotação e do esgoto 

situado na parte inferior do sistema. 

 

3.2.10 Biofiltros aerados submersos – BAS 

 

O Biofiltro Aerado Submerso é constituído por uma unidade de filtração 

biológica aerada, em parte semelhante aos filtros biológicos clássicos, por ocorrer 

uma percolação do esgoto, com eliminação dos poluentes e em parte semelhante aos 

filtros usados em tratamentos de água, já que ocorre uma filtração física com retenção 

as partículas sólidas, com posterior remoção do material retido por retro lavagem. 

Nesse sistema o esgoto é estabilizado pela ação dos microrganismos aeróbios 

que crescem aderidos ao material de preenchimento granulado com elevada 

superfície. Constantemente é introduzido ar ao meio líquido, por aeradores 

mecanizados (JORDÃO; PESSOA, 2014).    
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3.2.11 Biofiltros ou Filtros Aeróbios Submersos – FAS 

O FAS é uma variação do biofiltro aerado submerso. O FAS possui um meio 

estruturado fixo, como nos filtros biológicos convencionais, geralmente compostos por 

plástico ou pedra brita. Nesse sistema não ocorre à filtração física da biomassa, não 

ocorrendo também a contra-lavagem. Assim o filtro necessita de um decantador 

secundário para a sedimentação do lodo. 

Se o por um lado termina sendo menos vantajoso em relação ao sistema 

anterior pela necessidade de outra unidade no sistema, por outro lado tem a vantagem 

de não exigir as operações de contra-lavagem e injeção de ar (JORDÃO e PESSOA, 

2014).  

 

3.2.12 Materiais Suporte em Meio Suspenso (MBBR) 

 

Consiste em uma tecnologia recente, onde se introduz um material suporte nos 

tanques de aeração aos sistemas de lodos ativados, para a aderência das colônias 

de microrganismos. O sistema pode ser utilizado ainda em um reator híbrido. 

Os sistemas mais conhecidos utilizam pequenos anéis de polietileno, com 

elevada superfície específica, recebendo também o nome de Moving Bed Film 

Reactor – MBBR, na terminologia inglesa.  

O material de preenchimento ocupa cerca de 25% a 70% do volume do tanque 

de aeração, assim além da biomassa terão também o biofilme aderido ao meio suporte 

em suspensão pela própria agitação dos difusores de ar, aumentando a concentração 

de microrganismos no meio e proporcionando a redução do volume requerido para o 

tanque (JORDÃO; PESSOA, 2014).  

 

3.2.13 Processos de lodos ativados 

 

O lodo ativo consiste no floco de microrganismos, materiais orgânicos e 

inorgânicos. Os microrganismos considerados incluem bactérias, fungos, 

protozoários, larvas de insetos, etc., que participam da decomposição do material 

orgânico complexo constituinte do esgoto, na presença de oxigênio dissolvido 

(FUNASA, 2006). 

Nuvolari (2011) destaca que esse é o sistema de tratamento mais utilizado nas 

grandes ETE, apresentando uma série de variações. O sistema convencional é 
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formado por diversas unidades, que tem o propósito de remover os sólidos grosseiros 

presentes no esgoto. O processo é precedido de gradeamento para a remoção dos 

sólidos grosseiros e caixa de areia, para a remoção da areia. 

A seguir a figura 8 apresenta um sistema convencional de tratamento por lodos 

ativados, entretanto há outros arranjos ou variações em função da eficiência no 

tratamento que se deseja alcançar. 

 

Figura 8: Esquema de tratamento de esgotos por lodos ativados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nuvolari (2011). 

 

O processo de lodos ativados é caracterizado como biológico, onde o esgoto 

que chega à estação e os lodos ativados são intimamente misturados, agitados e 

passam por aeração, no reator ou tanque de aeração, para logo em seguida ocorrer 

a separação dos lodos ativados do esgoto, por sedimentação nos decantadores. O 

esgoto tratado segue então pela canaleta vertedora do decantador, sendo o efluente 

final. O lodo obtido é recirculado para se misturar com o esgoto, enquanto o lodo em 

excesso é removido para um tratamento específico ou destinação final (JORDÃO; 

PESSOA, 2014). 

O líquido tratado ainda apresenta certa quantidade de sólidos e 

microrganismos, sendo provável a presença de organismos patogênicos e assim 
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algumas ETE, realizam a desinfecção do efluente antes de lançá-lo no corpo receptor, 

enquanto a fase sólida, composta pelo lodo removido, antes de seguirem para a sua 

destinação final, devem ser receber um tratamento complementar (NUVOLARI, 2011).  

 

 Características do tratamento 

Para que ocorra uma correta decomposição do esgoto, as necessidades de 

oxigênio para a aeração dos flocos são muito elevadas, sendo necessária a absorção 

forçada da atmosfera ou por injeção mecânica de ar no líquido. A quantidade de lodo 

presente é relativamente pequena, sendo necessários tempo e espaço para que o 

processo de tratamento em condições naturais. Assim, para que o processo não seja 

dificultado, é mantida nos tanques de aeração uma grande quantidade de flocos, com 

a recirculação do lodo do decantador secundário para os tanques de aeração 

(JORDÃO; PESSOA, 2014). 

 

 Vantagens e desvantagens do método 

Jordão e Pessoa (2014) citam que o sistema de lodos ativados possui as 

vantagens de apresentar maior eficiência, uma maior flexibilidade no tratamento, além 

de ocupar menor área para a sua instalação. E entre as desvantagens está o fato da 

operação ser mais delicada e a necessidade de completo controle dos parâmetros em 

laboratório. 

Von Sperling (2002) apud Pereira (2012) cita ainda o alto índice de 

mecanização e o consumo de energia como outras desvantagens do sistema de 

tratamento: 

 
O sistema de lodos ativados é amplamente utilizado, a nível mundial, para o 
tratamento de despejos sanitários e industriais, em situações em que são 
necessários uma elevada qualidade do efluente e reduzidos requisitos de 
área. No entanto, o sistema de lodos ativados inclui um índice de 
mecanização superior ao de outros sistemas de tratamento, implicando em 
uma operação mais sofisticada e em maiores consumos de energia (VON 
SPERLING, 2002 apud PEREIRA, 2012, p. 18). 

 
3.2.14 Desinfecção 
 

A desinfecção dos efluentes da ETE ocorre principalmente para a proteção da 

saúde da população, de acordo com os possíveis usos da água. 

Os principais grupos de organismos patogênicos, ou capazes de causar 

doenças, que causam preocupação em tratamentos da água são as bactérias, vírus e 
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protozoários. Considerando que a identificação desses microrganismos nos 

laboratórios é mais complexa, alguns organismos são utilizados como indicadores de 

contaminação da água por esgotos, como é o caso dos Coliformes, que estão sempre 

presentes nas fezes dos animais de sangue quente (JORDÃO; PESSOA, 2014). 

Segue abaixo comparação das características das opções de desinfecção mais 

usualmente utilizadas: 

 

a) Cloração – o cloro e seus compostos 

A cloração tem sido a forma de desinfecção mais praticada no Brasil para o 

abastecimento de água. O tratamento de esgoto seguiu a mesma tendência, pela 

tecnologia já ser totalmente dominada e conhecida e pela disponibilidade de produtos 

e equipamentos, até que se descobriu que o cloro pode ser a causa da formação de 

compostos organoclorados e trihalometanos e a possíveis consequências 

carcinogênicas (PROSAB, 2003; JORDÃO e PESSOA, 2014). 

São opções de compostos utilizados na cloração o cloro gasoso, o hipoclorito 

de cálcio, o hipoclorito de sódio e o dióxido de cloro (PROSAB, 2003).  

Nuvolari (2011) cita que, apesar da possibilidade da formação de substâncias 

tóxicas, o cloro possui várias vantagens no seu uso, o que contribui para o seu amplo 

uso no saneamento. Entre as vantagens do uso do cloro menciona-se:  

 
 Inativação eficaz de uma grande quantidade de patogênicos 
comumente encontrados nas águas; 

 Deixa um residual na água, que é facilmente medido e controlado; 

 É econômico; 

 Detém um recorde de usos bem-sucedidos, apesar dos perigos 
associados com sua aplicação e manipulação, especificamente quando no 
estado gasoso (NUVOLARI, 2011, p. 237).  

 
b) Radiação Ultravioleta 

Diferentemente da maioria dos desinfetantes, a radiação ultravioleta (UV) não 

provoca a inativação de microrganismos com a ação de produtos químicos ou aditivos, 

já que o processo é totalmente físico. A energia ultravioleta provoca a inativação com 

a absorção da luz pelos microrganismos, causando alterações estruturais no DNA que 

impedem a reprodução, resultando em danos ou morte. (PROSAB, 2003; NUVOLARI, 

2011). 

O uso do processo exige que o efluente tratado deve possuir a menor 

quantidade de sólidos em suspensão possível, porque a radiação emitida deve atingir 



34 
 

o microrganismo, e quanto pior for a qualidade do efluente, maior a dosagem de 

radiação necessária, maior o consumo de energia e menor a eficiência. (PROSAB, 

2003; JORDÃO e PESSOA 2014). 

Dentre as principais vantagens dos sistemas de UV podemos citar: 
 

 Facilidade de operação e segurança;  

 Eliminação do uso de reagentes e produtos químicos;  

 Baixo tempo de contato; e  

 Eliminação dos riscos de formação de compostos organoclorados 
(PROSAB, 2003, p. 416). 

 
Porém a desvantagens existentes praticamente limitam a aplicação a efluentes 

tratados ao nível secundário ou terciário. 

 
 É necessário que o esgoto apresente baixa concentração de sólidos 
em suspensão e baixa turbidez; 

 Os tubos das lâmpadas precisam ser periodicamente limpos, por 
acumulação de limo e matéria graxa; 

 Não se detecta qualquer residual após a desinfecção; no caso de 
esgotos, esta característica vem a ser até interessante, pois o lançamento do 
efluente tratado sem residual reduz o impacto ao corpo receptor e sua biota; 
e  

 Seu alto custo, tanto de instalação como de energia, dificultando, pelo 
menos por enquanto, sua utilização em larga (PROSAB, 2003, p. 416). 

 
c) Ozônio – a ozonização  

O ozônio é um gás altamente corrosivo e tóxico, sendo um poderoso oxidante, 

com grande efetividade na destruição de bactérias, protozoários, vírus e outros 

parasitas. A desinfecção com ozônio é amplamente utilizada no tratamento de água. 

Porém na  desinfecção de esgotos tratados só é recomendado para efluentes tratados 

ao  menos em nível secundário ou terciário.  

A ozonização possui praticamente as mesmas vantagens da aplicação de 

ultravioleta. Já entre as desvantagens é possível citar: 

 

 A necessidade de um esgoto de baixíssima concentração de matéria 
orgânica, visando a reduzir a demanda de ozônio;  

 A limitação da ozonização no caso de efluentes com elevada 
concentração de sólidos em suspensão, uma vez que os organismos podem 
estar adsorvidos na parcela de sólidos;  

 O custo elevado dos equipamentos de geração de ozônio, constituindo 
o maior empecilho a sua utilização em nosso país (PROSAB, 2003, p. 418). 

 
3.2.15 Sistemas de tratamento do lodo 
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Todos os sistemas de tratamento biológicos dos esgotos geram subprodutos 

sólidos como material gradeado, areia, escuma, lodo primário e lodo secundário. 

Sendo o lodo o principal em termos de volume e importância.  

 A fase líquida e os processos de estabilização do lodo geram um material com 

alto teor de umidade, tornando obrigatória a sua desidratação, visando principalmente 

o diminuir os custos para o transporte desse material. O lodo digerido pode possuir 

teores de umidade em torno de 96% e teor de sólidos de 4%.  

Nas estações de tratamento os lodos removidos dos esgotos são geralmente 

submetidos a diversos processos para a redução de volume e da matéria orgânica. 

No quadro 3 são apresentados alguns desses processos (VON SPERLING, 1996; 

JORDÃO e PESSOA, 2014).  

 

Quadro 3: Etapas do Tratamento do Lodo 

ETAPA OBJETIVO TECNOLOGIA UTILIZADA 

Adensamento Remoção de 
umidade, para a 
redução de volume 

Adensadores por gravidade, flotadores por 
ar dissolvido, centrifugas e filtros prensa 

Estabilização remoção da matéria 
orgânica, com a 
redução de sólidos 
voláteis 

Digestão anaeróbia ou aeróbia, tratamento 
químico por alcalinização e secagem térmica 

Desidratação Redução da 
umidade, para a 
redução de volume  

Leitos de secagem, centrífugas, prensas 
desaguadoras e filtros prensa 

Destinação 
final 

Destinação final dos 
subprodutos 

Aterros sanitários, incineração, disposição 
oceânica, disposição no solo, tais como a 
recuperação de áreas degradas, 
compostagem e uso como adubo em solos 
agrícolas. 

 

Fonte: Von Sperling (1996); Jordão e Pessoa (2014); Nuvolari (2011). 

 

 Após as etapas de adensamento, estabilização e desidratação o lodo gerado 

nas estações de tratamento de esgotos sanitários deve ser encaminhado para uma 

destinação final ambiental e economicamente viável.  

Fernandes (1996) e Jordão e Pessoa (2014) recomendam a compostagem 

como sendo uma tecnologia privilegiada e natural, que permite o processamento 

conjunto de vários resíduos urbanos e agroindustriais, gerando um composto com 

qualidade para a agricultura (FERNANDES, 1996; JORDÃO e PESSOA, 2014). 
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Segundo PROSAB (1996), o processo consiste na "bioxidação aeróbia 

exotérmica de um substrato orgânico heterogêneo, no estado sólido, caracterizado 

pela produção de CO², água, liberação de substâncias minerais e formação de matéria 

orgânica estável". 

A bioxidação aeróbia é a decomposição da matéria orgânica pela ação de 

microrganismos na presença de oxigênio, com a geração de calor podendo chegar a 

temperaturas acima de 45°C podendo chegar até 70°C, devido às altas temperaturas 

todo o material é higienizado, eliminando organismos patogênicos causadores de 

doenças (FERNANDES, 1996; MMA, 2017). 

Na prática a compostagem consiste na decomposição dos resíduos orgânicos 

com características desagradáveis como mau cheiro, aspecto desagradável e 

contaminação por microrganismos patogênicos, que transforma estes resíduos em um 

composto, que pode ser utilizado para a fertilização do solo, com odor agradável e 

livre de organismos patogênicos (FERNANDES, 1996). 

Apesar de recomendada, Jordão e Pessoa (2014) destacam que, para a 

destinação do lodo para a compostagem, haverá que se analisar: 

 
[...] a qualidade do lodo gerado, em particular em relação à presença de 
metais pesados e agentes patogênicos; os custos de implantação e operação 
da usina de produção do fertilizante ou de composto, os custos finais, e a 
viabilidade de colocação do produto no mercado consumidor (JORDÃO; 
PESSOA, 2014, p. 462). 

 
A analise dos quesitos indicados é essencial para garantir a qualidade físico-

química e biológica do lodo, garantindo um produto final seguro para a aplicação no 

solo. Já os custos de implantação, operação e custos finais, além da aceitação do 

composto pelo mercado consumidor, são essenciais para a viabilidade financeira do 

projeto. 

No Brasil, como forma de regulamentar o uso agrícola do lodo foi publicada a 

Resolução CONAMA 375/2006, que define critérios e procedimentos para o uso 

agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário 

no Brasil e que teve seu Anexo I retificado pela Resolução 380/2006 (BRASIL, 2006). 

Segundo ainda a Resolução CONAMA 375 o lodo de esgoto ou produto derivado a 

ser aplicado no solo deve ser caracterizado pelos seguintes aspectos:  

 

I - Potencial agronômico;  
II - Substâncias inorgânicas e orgânicas potencialmente tóxicas;  
III - Indicadores bacteriológicos e agentes patogênicos; e  
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IV - Estabilidade. (BRASIL, 2006). 

 

Como citado anteriormente, essas avaliações são necessárias para garantir o 

que produtos compostados tenha boa qualidade e não ofereça riscos para a sua 

aplicação no ambiente.  

Ainda como forma de controle e regulamentação do uso do lodo em áreas 

agrícolas, a Resolução CONAMA 375/2006 determina a existência de uma Unidade 

de Gerenciamento de Lodo – UGL, que: 

 

[...] será responsável pelo recebimento, processamento, caracterização, 
transporte, destinação do lodo produzido, e monitoramento dos efeitos 
ambientais, agronômicos e sanitários de sua aplicação em área agrícola 
(BRASIL, 2006). 

 

A instalação e o funcionamento da UGL deverão ser precedidos pelo 

licenciamento ambiental, a ser realizado pelo órgão ambiental competente para a 

aplicação e deverá contemplar as áreas de aplicação.  

No Brasil, a utilização do lodo na agricultura é restrita a poucos estados como 

São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal e recentemente o Espírito 

Santo (Sampaio, 2013) 

Bittencourt (2017) cita que o fato é resultante da “falta de investimentos, de 

infraestrutura, de capacitação técnica e à dificuldade de atendimento aos critérios e 

procedimentos estabelecidos pela Resolução CONAMA 375/2006”. 

Dentre os locais onde ela ocorre, o Estado do Paraná possui grande 

experiência na utilização do lodo seco em áreas agrícolas e tem essa destinação como 

prioritária para o lodo gerado no local de maior produção, a Região Metropolitana de 

Curitiba (BITTENCOURT, 2017; JORDÃO e PESSOA, 2014). 

Já no Estado de São Paulo o município de Jundiaí se destaca na utilização da 

compostagem do lodo esgoto para a utilização a utilização na agricultura. Na Estação 

de Tratamento de Esgoto do Jardim Novo Horizonte o material é mistura ao material 

das podas urbanas geradas na cidade, ao bagaço de cana-de-açúcar e a cascas de 

eucalipto, entre outros resíduos orgânicos. O produto final é utilizado na agricultura de 

cana-de-açúcar e eucalipto (JUNDIAÍ, 2018).  
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4. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Macaé, município para o qual será proposto o projeto, está localizado na 

Região Norte do estado do Rio de Janeiro, fazendo divisa com os municípios de 

Carapebus, Conceição de Macabu, ao Norte; Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, ao 

Sul; Trajano de Moraes e Nova Friburgo, a Oeste; e com o Oceano Atlântico, a Leste, 

conforme é possível visualizar na figura seguinte. O município está localizado a 182 

quilômetros da capital da Capital do estado e possui uma área total de 1.216,846 

quilômetros quadrados. 

 

Figura 9: Localização do município de Macaé/RJ. 

 

Fonte: Elaborado por Jéssica Monteiro da Silva Tavares (2018). 

 

4.1 O Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Macaé/RJ 

 

Segundo informações da Prefeitura de Macaé, no início do ano 2013 as 

estações de tratamento de esgoto em funcionamento no município pertenciam às 

empresas e condomínios particulares, pois o sistema de esgotamento sanitário 

público era praticamente inoperante e as estações de tratamento de esgoto sob a 
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responsabilidade do município estavam em estado precário, ocasionando o 

lançamento de esgoto in natura nos cursos hídricos (MACAÉ, 2018). 

A falta de tratamento do esgoto sanitário indicava o não atendimento a Lei nº 

11.445/2007, conhecida como Lei do Saneamento Básico, que prevê a 

universalização dos serviços de saneamento  para toda a população. A referida lei 

estabelece o Saneamento Básico como o conjunto de serviços de abastecimento de 

água potável; coleta, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários; 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o manejo 

dos resíduos sólidos (BRASIL, 2007). 

Como forma de oferecer um tratamento adequado ao esgoto gerado, no ano 

de 2012 foi firmado um contrato de Parceria Público Privada – PPP entre o Município 

de Macaé e uma empresa privada, no qual a municipalidade cedia a gestão do sistema 

de esgotamento sanitário (MACAÉ, 2018). 

Para a instalação e operação do sistema de esgotamento sanitário, a Cidade 

foi dividida em quatro subsistemas: Mutum, Centro, Aeroporto e Lagomar. As obras 

foram iniciadas com a instalação da rede de coleta do subsistema Mutum e ampliação 

da Estação de Tratamento de Esgotos de mesmo nome, que trata o esgoto a nível 

terciário, com a ampliação da capacidade de tratamento de 20 l/s para 40 l/s e 

instalação da rede de coleta naquele subsistema, tendo a obras sido iniciadas no ano 

de 2013 (MACAÉ, 2018).  

Em atendimento ao contrato firmado, no ano de 2015 a empresa 

concessionária iniciou as obras de instalação e a operação do sistema de 

esgotamento sanitário do subsistema Centro, localizado na Região Central da Cidade 

de Macaé, entretanto as obras não se estenderam as demais áreas do município 

(MACAÉ, 2018). 

Entretanto, como é possível verificar na figura 10, a área de concessão se limita 

a área urbana e litorânea no município, não contemplando a área rural e bairros como 

Imboassica e Cabiúnas.  
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Figura 10: O município de Macaé e a área de concessão da Parceria Público Privada 

 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

No ano de 2014, segundo as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, o tratamento do esgoto gerado chegou ao nível de 35% no município, que 

possuía cerca 229.624 mil habitantes à época (IBGE, 2014). 

No mesmo ano de 2014 foram instaladas e começaram a operar as Estações 

de Tratamento de Esgoto dos distritos de Sana (figura 10) e Glicério, que são de 

responsabilidade da Secretária Adjunta de Saneamento, pois estão localizadas fora 

da área concedida à iniciativa privada com o contrato da PPP. Cada estação tem 

capacidade média para tratar 9 l/s e operam ao nível terciário de remoção de 

nutrientes (MACAÉ, 2018).   
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Figura 11: Estação de Tratamento de Esgotos do Sana 

 
 

Fonte: Prefeitura Municipal de Macaé (2018). 

 

Após a conclusão de instalação do subsistema Mutum, no ano de 2015 foi 

iniciada a instalação da rede de coleta e da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE 

do subsistema Centro (MACAÉ, 2018).   

Já no ano de 2016 foi iniciada a operação da ETE Lagomar, que possui 

capacidade de tratamento de 40 l/s e esteve inoperante por alguns anos (MACAÉ, 

2018).   

 

4.2 O Subsistema de Esgotamento Sanitário Centro 

 

4.2.1 Localização do empreendimento 

 

O Subsistema Centro compreende parte da extensão territorial da zona urbana 

da Cidade, sendo composta pelos bairros Granja dos Cavaleiros, Vale Encantado, 

Lagoa, São Marcos, Novo Cavaleiros, Glória, Cancela Preta, Riviera Fluminense, Sol 

y Mar, Jardim Vitória, Nova Macaé, Botafogo, Aroeira, Miramar, Visconde de Araújo, 

Campo D'Oeste, Novo Horizonte, Praia Campista, Costa do Sol, Alto dos Cajueiros, 

Imbetiba, Centro e Cajueiros, conforme figura abaixo. 
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Figura 12: Subsistema de Esgotamento Sanitário Centro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Secretária de Ambiente de Macaé. Google Earth (2017). 

 

Contudo a primeira etapa das obras contemplou somente os bairros Vale 

Encantado, Glória, Granja dos Cavaleiros, São Marcos e Novo Cavaleiros e a 

construção da Estação de Tratamento de Esgotos Centro, na Estrada da Linha Verde.  

O terreno de instalação da ETE está situado no Bairro da Glória, às margens 

da Estrada da Linha Verde, possui 458.821,00 m² e é de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Macaé. Contudo, a porção do terreno que será utilizada para as obras 

possui cerca de 51.072,00 m² e foi cedida para a empresa concessionária para a 

coleta e tratamento de esgoto no município por meio de um Termo de Cessão de Uso. 

O local de instalação da ETE foi escolhido por guardar certa distância das 

residências, por estar localizado em uma estrada de fácil acesso para toda cidade e 

por estar próxima ao Canal do Capote que é o corpo receptor do efluente tratado. 

A figura 12 demonstra a área total de propriedade da Prefeitura de Macaé, em 

vermelho, a área do remanescente florestal da Empresa de Pesquisa Agropecuária 

do Estado do Rio de Janeiro - PESAGRO em verde e a Estrada da Linha Verde em 

azul.  
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Figura 13: Perímetro do terreno e seu entorno imediato. 

 
Fonte: Secretária de Ambiente de Macaé. Google Earth (2014). 

 

4.2.2 Descrição do empreendimento 

 

O empreendimento visa promover a coleta, o afastamento e o tratamento do 

esgoto doméstico da zona urbana do município, compreendendo a instalação de 95 

km (noventa e cinco quilômetros) de redes coletoras e de transporte de esgoto 

sanitário, 6 km de coletor tronco, 43 (quarenta e três) estações elevatórias de esgoto, 

17 (dezessete) km de linha de recalque, ligações de esgoto entre as casas e o coletor 

de esgoto, adaptação e renovação da rede existente e a adaptação de 9 (nove) 

estações elevatórias de esgoto existente. 

O sistema também é composto por 1 (uma) Estação de Tratamento de Esgotos, 

com tratamento ao nível terciário, composta por 3 módulos com capacidade nominal 

de tratamento de 100 l/s cada. O primeiro módulo foi instalado na primeira etapa das 

obras os outros módulos serão instalados em um período de até 5 anos.  

Cada módulo da ETE é composto por: 

 Tratamento preliminar: gradeamento e desarenador mecanizado; 

 Tratamento secundário: reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo 

(UASB) e biofiltro; 
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 Tratamento terciário: biofiltro desnitrificante, biofiltro nitrificante, desfosfatação, 

reator ultravioleta e decantador secundário; 

 Tratamento do lodo: secagem e envio para aterro sanitário. 
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5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

5.1 Identificação do problema 

 

Após o tratamento do esgoto, resta um líquido que apresenta certa quantidade 

de sólidos e microrganismos, sendo provável a presença de organismos patogênicos, 

assim algumas ETE realizam a desinfecção do efluente antes de lançá-lo no corpo 

receptor, enquanto a fase sólida composta pelo lodo removido, antes de seguir para 

a sua destinação final necessita um tratamento complementar (NUVOLARI, 2011).  

Nos últimos anos a ampliação dos sistemas tratamento de esgotos domésticos 

contribuiu sobremaneira para o aumento da geração desse lodo proveniente do 

processo. Quanto melhor a eficiência do tratamento, maior a geração do resíduo, pois 

existe uma relação direta entre o grau de tratamento e quantidade do lodo produzido. 

O sistema de tratamento de esgoto Centro, localizado na Cidade de Macaé, 

realiza o tratamento de esgoto ao nível terciário. O lodo produzido é encaminhado ao 

aterro sanitário aumentando a quantidade de resíduos a serem dispostos nestes 

locais, os custos operacionais, além de desperdiçar nutrientes que poderiam ser 

utilizados para a fertilização do solo.  

 

5.2 Justificativa 

 

A relação entre a existência de serviços de coleta e tratamento de esgotos 

sanitários e a qualidade de vida da população humana e ambiental sempre foram bem 

próximas. Porém, a existência desses serviços traz naturalmente possíveis impactos 

à saúde e ao meio ambiente.  

O tratamento de esgotos sanitários, principalmente os métodos anaeróbios, 

gera resíduos como o lodo que precisa de tratamento, incluindo a estabilização da 

matéria orgânica presente e a sua desidratação antes da sua destinação final.  

Além das questões de saúde e ambiental, já que o lodo pode poluir o solo e os 

cursos hídricos quando não é adequadamente destinado e ainda contribui para 

aumentar o volume de resíduos depositados nos aterros sanitários, quando 

encaminhados para aqueles locais, segundo Von Sperling (2002) apud Pereira (2012), 

o tratamento e a disposição final do lodo gerado representam até 60% dos custos 

operacionais de uma ETE.  
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Apesar de ser considerado um resíduo, a Resolução CONAMA375/2006, que 

define os critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados 

em estações de tratamento e seus produtos derivados, considera que a aplicação do 

lodo na agricultura se apresenta como uma alternativa vantajosa na sua utilização 

como fonte de matéria orgânica e de nutrientes para as plantas (BRASIL, 2006). 

A mesma Resolução cita ainda que a sua aplicação no solo pode trazer 

benefícios à agricultura, vantagens ao meio ambiente, quando comparado a outros 

métodos de destinação final, além de atender ao princípio da reutilização 

ambientalmente adequada dos resíduos (BRASIL, 2006). 

A importância do uso do lodo como adubo orgânico foi reconhecida inclusive 

pela Agenda 21, documento resultante da Conferência Mundial de Meio Ambiente - 

Rio 92, que em seu capítulo 21 cita a importância da utilização dos lodos de esgotos 

domésticos como adubo orgânico, já que o potencial de produção nas grandes 

cidades é enorme e o produto pronto teria um custo menor do que outros insumos 

similares. 

Como forma de minimizar os custos do gerenciamento do lodo e os impactos 

ambientais, a compostagem do lodo proveniente de estações para posterior uso como 

adubo orgânico tem se mostrado como uma alternativa viável para a resolução dessas 

questões.   

A técnica de compostagem é o processo de decomposição ou degradação de 

materiais orgânicos pela ação de microrganismos em um meio naturalmente aerado 

(FUNASA, 2009). 

Assim, o presente projeto prevê a instalação e operação de um sistema de 

compostagem do lodo proveniente do tratamento de esgoto da ETE Centro, com 

posterior utilização do composto como adubo orgânico nos cultivos agrícolas do 

município de Macaé, onde as partes comestíveis da planta não entrem em contato 

com o solo, conforme determina a Resolução CONAMA 375/2006 (BRASIL, 2006). 

 

5.3 Objetivos 

 

5.3.1 Objetivo geral 

 

Realizar o processo de compostagem do lodo proveniente do tratamento de 

esgotos da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Centro, produzindo um composto 
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orgânico com boas características nutricionais e seguro para a aplicação na 

agricultura, proporcionando uma destinação econômica e ambientalmente adequada 

para o lodo gerado. 

 

5.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Conhecer e caracterizar o lodo gerado; 

 Planejar e implantar a Unidade de Gerenciamento de Lodo – UGL, onde será 

realizada a compostagem; 

 Operar o sistema de compostagem; 

 Avaliar o sistema de compostagem. 

 

5.4 Ações de intervenção 

 

Para o alcance dos objetivos propostos, serão realizadas as ações propostas no 

quadro seguinte: 

 

Quadro 4: Ações de intervenção para implantação da Unidade de Gerenciamento de Lodo – UGL e 
realização da compostagem 

Objetivos Ações de intervenção – 
procedimentos previstos 

Resultados e impactos 
esperados 

1. Conhecer e 
caracterizar o lodo 
gerado na ETE 
Centro. 

1. Realizar análises 
laboratoriais para a 
caracterização do lodo gerado 
na ETE, quanto à presença de 
substâncias inorgânicas, 
presença de agentes 
patogênicos e indicadores 
bacteriológicos do lodo. 

1. Produção de um 
composto com qualidade 
para a utilização na 
agricultura. 

2. Planejar e 
implantar a 
Unidade de 
Gerenciamento de 
Lodo-UGL. 

1. Realizar levantamento 
das propriedades agrícolas do 
município que possuam cultivos 
aptos e que estejam 
interessadas em receber o 
composto; 
2. Verificar na área da 
própria ETE o melhor local para 
a instalação dos leitos para a 
compostagem, armazenamento 
dos insumos e do adubo 
orgânico pronto; 

1. Destinação total 
do composto produzido, 
com o menor custo de 
transporte; 
2. Garantia de que a 
compostagem seja 
realizada em uma área 
adequada, integrando o 
processo às atividades já 
realizadas na ETE;  
3. Garantir o bom 
gerenciamento 
financeiro do projeto; 
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3. Realizar levantamento 
dos custos para a implantação 
da compostagem; 
4. Realizar levantamento e 
aquisição dos equipamentos e 
insumos necessários para a 
implantação da UGL; 
5. Estabelecer 
procedimentos operacionais 
para o processo de 
compostagem. 

4. Que sejam 
disponibilizados os 
equipamentos 
necessários e insumos 
para a instalação da UGL 

e realização da 
compostagem; 
5. Planejar a 
produção de um 
composto em um 
ambiente controlado, 
garantido a qualidade do 
produto final.  

3. Operar a UGL e 
o sistema de 
compostagem. 

1. Acompanhar a operação 
do sistema de compostagem. 

1. Produção de um 
composto em um 
ambiente controlado, 
garantido a qualidade do 
produto final. 

4. Avaliar a UGL e 
o sistema de 
compostagem. 

1. Estabelecer indicadores e 
avaliar periodicamente a 
operação da UGL, e o composto 
final. 

1. Verificação do 
atendimento aos 
objetivos estabelecidos e 
realização dos ajustes 
necessários.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.5 Atores envolvidos 

 

O planejamento e o controle da operação do sistema de compostagem serão 

realizados pelos técnicos da empresa concessionária responsável pelo tratamento do 

esgoto sanitário do município e operação da ETE Centro. 

 

5.6 Recursos necessários 

 

A pesquisa bibliográfica realizada permitiu o levantamento dos recursos 

necessários para a realização da compostagem do lodo.  

 

5.6.1 Recursos físicos 

 

Para o início da atividade, será necessária a instalação da Unidade de 

Gerenciamento de Lodo – UGL e com área para a realização da compostagem. 
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Contemplando que a área da ETE já possui guarita de controle, sanitários, área 

para alimentação e local para o armazenamento de materiais, insumos e do composto 

agrícola até a sua destinação para a agricultura, não será necessária a instalação 

dessas estruturas. 

 

5.6.2 Recursos humanos 

 

Quanto aos recursos humanos serão necessários apenas 2 (dois) funcionários 

para o manuseio da compostagem do lodo e do produto final do processo. 

 

5.6.3 Recursos materiais 

 

 Ferramentas e equipamentos 

Balança  Esponjas  Rodos 

Bota  Facão Trator 

Calça comprida Lavadora de alta pressão Sacos plásticos 

Camisa  Luva Termômetros  

Carrinho de mão Mangueiras Vassouras 

Chapéu Micro trator Triturador para troncos e 

restos de poda Enxada Óculos de segurança 

Escovas Pá  

 

 Materiais e insumos 

Para uma adequada compostagem de um componente rico em nitrogênio, 

como o lodo, será necessária a mistura com outro componente que seja rico em 

carbono, para melhor decomposição do material. 

Um material indicado para a compostagem do lodo de esgoto é o proveniente 

da poda de árvores realizada pelo município e cascas de cocos que são recolhidas 

das praias do município, tudo devidamente triturado. 

Outro insumo necessário é a cal virgem ou hidratada, que será utilizada para a 

higienização do lodo durante a compostagem.   

 

 



50 
 

5.6  Metodologia 

 

Para a realização do processo o lodo será misturado ao material proveniente 

da poda das árvores realizadas pelo município e cascas de cocos recolhidas das 

praias, devidamente triturados, que serão revolvidos para a melhor aeração e 

consequente decomposição realizada por microrganismos, originando o composto 

que será utilizado como insumo agrícola.  

Para a complementação do processo e higienização do lodo é realizada a 

calagem, que consiste na mistura da cal virgem ou hidratada, em proporções que 

podem variar de 20 a 50% do peso do lodo seco, que fará com que ocorra uma reação 

exotérmica com consequente elevação da temperatura e do Ph por alguns dias, com 

a liberação de fortes odores, em função da amônia presente e formada a partir do 

nitrogênio existente no lodo. 

Na calagem, a desinfecção ocorre pela alteração da temperatura, a mudança 

do Ph e a ação da amônia (COSTA; COSTA, 2011). 

 

5.7 Orçamento 

 

De acordo com Von Sperling (2001) apud Godoy (2013), os custos de 

investimento para a implantação da compostagem são compostos pelos 

equipamentos e materiais de manuseio a serem utilizados, os custos com o terreno e 

obras civis para a implantação do pátio. 

 

5.8 Viabilidade 

 

Quanto às questões econômicas, a viabilidade do uso agrícola do esgoto está 

intimamente ligada ao modo de venda do produto, que deve levar em conta os custos 

com o transporte e a distribuição do composto, que podem ser encarecidos 

sobremaneira caso os consumidores estejam muito distantes (COSTA; COSTA 2011). 

Para que o projeto seja viável economicamente, os custos totais da 

compostagem e entrega do produto devem ficar abaixo ou exatamente iguais aos 

custos necessários para o envio do resíduo para o aterro sanitário (COSTA; COSTA, 

2011). 
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Cabe ressaltar que o aterramento dos resíduos está se tornando uma 

destinação cada vez mais restrita devido à legislação vigente e financeiramente 

onerosa, já que as áreas para a alocação de aterros são restritas e por ser essa uma 

atividade que gera outros custos indiretos, como problemas de saúde na população e 

necessidade de remedição dessas áreas no futuro (ZAPAROLI, 2016).  

Outro fator determinante para a viabilidade do projeto, é que o lodo processado 

deve ser de boa qualidade e fornecer os nutrientes necessários para as culturas onde 

serão empregados, além de estar livre de patógenos e outros contaminantes. 

 

5.9 Riscos e Dificuldades 

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente, por meio da Resolução CONAMA 

375/2006 estipulou critérios para o uso do lodo de esgoto sanitário como fonte de 

matéria orgânica e de nutrientes para as plantas e definiu também os riscos dessa 

utilização (BRASIL, 2006).  

Os principais riscos da utilização do lodo como composto agrícola se 

relacionam a qualidade do produto que deve respeitar os limites máximos de 

concentração de metais pesados, de agentes patogênicos, conforme definido na 

Resolução CONAMA 375/2006 (BRASIL, 2006).  

Caso não haja um controle das necessidades de cada cultura, poderá ocorrer 

a lixiviação do lodo aplicado ao solo e carreamento para os cursos hídricos, para evitar 

esse processo a aplicação do composto no solo não deve ultrapassar quantidade que 

a planta precisa para o seu desenvolvimento (COSTA, 2011). 

Outro risco associado é quanto à aplicação do lodo em pastagens, onde deverá 

ser respeitado um período mínimo de 48 meses para a utilização da área e um período 

mínimo de 24 meses para o plantio de cultivos cuja parte comestível entre em contato 

com o solo.  

A aplicação do lodo em áreas sensíveis ambientalmente oferece um risco 

eminente a esses locais, assim a Resolução CONAMA 375/2006 estabelece algumas 

restrições locacionais, como a proibição da aplicação em unidades de conservação e 

Área de Preservação Permanente (BRASIL, 2006).  

Outros riscos do projeto se referem à possibilidade de inexistência de 

propriedades agrícolas no município interessadas em comprar o composto e do valor 

de mercado do produto.  
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5.10 Cronograma 

 

Para o correto gerenciamento do tempo de implantação, operação e correção das 

falhas, foi estipulado o cronograma constante do quadro seguinte. 

 

Quadro 5: Cronograma 

Ações de intervenção 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

2018/2019 
Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Realizar análises laboratoriais 
para a caracterização do lodo 
gerado na ETE, quanto à 
presença de substâncias 
inorgânicas, presença de 
agentes patogênicos e 
indicadores bacteriológicos do 
lodo. 

            

Realizar levantamento das 
propriedades agrícolas do 
município que possuam cultivos 
aptos e que estejam 
interessadas em receber o 
composto. 

            

Verificar na área da própria ETE 
o melhor local para a instalação 
dos leitos para a compostagem, 
armazenamento dos insumos e 
do adubo orgânico pronto. 

            

Realizar levantamento dos 
custos para a implantação da 
compostagem. 

            

Realizar levantamento e 
aquisição dos equipamentos e 
insumos necessários para a 
implantação da compostagem. 

            

Estabelecer procedimentos 
operacionais para o processo 
de compostagem. 

            

Acompanhar a operação do 
sistema de compostagem. 

            

Estabelecer indicadores e 
avaliar periodicamente a 
operação do sistema de 
compostagem e o composto 
final. 

            

Fonte: Elaboração própria 
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5.11 Gestão, acompanhamento, avaliação e correção. 

 

O projeto e os seus resultados serão avaliados mensalmente em reuniões entre 

a empresa concessionária responsável pelo tratamento do esgoto sanitário do 

município e operação da ETE Centro e a Secretaria Municipal de Ambiente e 

Sustentabilidade, por meio dos indicadores estabelecidos e a correção das falhas 

observadas serão corrigidas ao longo do ciclo de vida do projeto.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A geração do esgoto sanitário é uma atividade inerente à existência humana e 

que tem aumentado na mesma proporção em que a população cresce e se concentra 

em alguns pontos com o adensamento das cidades. 

O tratamento desse esgoto gerado é essencial para garantir a qualidade 

ambiental e a saúde da população. 

Com a implementação da compostagem do lodo de esgoto sanitário, 

proveniente da ETE Centro, espera-se que seja disponibilizado um composto 

fertilizante seguro e de boa qualidade para os agricultores da região, para os jardins 

públicos e plantios cuidados pelo Município.  

Com a utilização do composto, serão devolvidos ao solo nutrientes como o 

nitrogênio, o fósforo e a matéria orgânica que é retirada com a produção agrícola, 

fertilizando o solo e minimizando o uso de fertilizantes químicos.  

Outro resulto esperado é que seja diminuída a quantidade de resíduos que é 

encaminhada aos aterros sanitários, minimizando o impacto ambiental e aumentando 

a vida útil desses locais.  

Por fim, com a comercialização do composto fertilizante acredita-se que 

ocorrerá a diminuição dos custos operacionais da ETE com a destinação final do lodo 

de esgoto sanitário para a compostagem.   
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