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O lodo de esgoto é o principal resíduo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETE). Os processos de tratamento de lodo visam reduzir o teor de material orgânico 

biodegradável, a concentração de organismos patogênicos e a umidade a fim de se obter 

um material sólido e estável, que não constitui perigo à saúde ambiental e que possa ser 

utilizado para fins agrícolas. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo 

caracterizar parâmetros microbiológicos e físico-químicos do lodo obtido em manta e 

leito de um reator anaeróbico de fluxo ascendente (UASB) e submetido ao leito de 

secagem por três meses, para verificar a possibilidade de utilização deste biossólido na 

agricultura. Para tal, o lodo foi retirado a 4,8 m de profundidade (Lodo A) e a 3,1 m 

(Lodo B) do reator UASB da ETE Contorno em Feira de Santana, que tem 5m de 

profundidade.  Foram realizadas três coletas de lodo, com intervalo de um mês. Cada 

coleta de lodo foi submetida ao processo de secagem, em células de leitos de secagem 

em escala-piloto, com dimensões de 1,00 x 2,00 x 1,00 m e área superficial de 1m
3
. A 

partir de cada célula de leito foram realizadas seis coletas ao longo de 90 dias (nos 

tempos 0, 7, 15, 30, 60 e 90 dias). A análise dos lodos consistiu na determinação dos 
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sólidos totais, sólidos voláteis, umidade, carbono orgânico total, nitrogênio, 

temperatura, pH, nutrientes (P, K, Mg, Na, Ca, Mn), metais pesados (Cd, Co, Cu, Ni, 

Pb, Zn), lipídios, determinação de coliformes totais e termotolerantes, contagem de 

Enterococos, E. coli, Salmonella spp., Fungos, Clostridium spp e ovos viáveis de 

helmintos. Os resultados indicaram que não há diferença físico-química, microbiológica 

e parasitológica entre o lodo A (4,8m) e o lodo B (3,1m) após o período de secagem em 

leito. As concentrações finais dos nutrientes e metais pesados, bem como a relação C/N 

conferem aos lodos um potencial agronômico. Os níveis de coliformes termotolerantes 

apresentaram maior redução decimal logarítmica, enquanto o clostrídio e a salmonela 

foram os que mais resistiram ao processo de secagem. Aos 90 dias, as concentrações de 

coliformes termotolerantes foram de 3,66 e 3,50 log UFC/g MS para o lodo A e B, 

respectivamente, enquanto a concentração de salmonela se manteve constante entre 6 e 

7 UFC log UFC/g MS durante todo o período de secagem. Os ovos viáveis de helmintos 

reduziram a valores abaixo de 10 ovos/g MS. A baixa inativação dos micro-organismos 

permite concluir que o processo de secagem de lodo em leitos de secagem é ineficiente 

para redução de patógenos. Os biossólidos gerados em ambos os tratamentos são 

classificados como tipo B de acordo com a Resolução CONAMA 375/06. 

 

Palavras-chave: lodo de esgoto, reator UASB, micro-organismos patogênicos, leito de 

secagem, uso agrícola. 
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Sewage sludge is the main waste generated in Wastewater Treatment Plants (WWTP). 

The sludge treatment process intended to reduce the content of biodegradable organic 

material, the concentration of pathogens and moisture in order to obtain a solid and 

stable, which is not hazardous to the environment health and that can be used for 

agricultural purposes. Thus, this study aimed to characterize the microbiological and 

physico-chemical sludge parameters obtained in a blanket and bed of the UASB reactor 

and aplied to the drying bed for three months, to verify the possibility of use this 

biosolids in agriculture. To this end, the sludge was collected at 4.8 m from the bottom 

(sludge A) and 3.1 m (Sludge B) of a 5m depth reactor, located in the Contorno ETE, 

Feira de Santana. Three collections were made, with an interval of one month. Each 

collection was submitted to the sludge drying process in cells of drying beds at pilot 

scale, with dimensions of 1.00 x 2.00 x 1.00 m and 1m
3 

of surface area. From each cell 

bed were collected samples throughout 90 days (0, 7, 15, 30, 60 and 90 days).The 

analysis of the sludge was the determination of total solids, volatile solids, moisture 

content, total organic carbon, nitrogen, temperature, pH, nutrients (P, K, Mg, Na, Ca, 

Mn) heavy metals (Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn), lipids, determination of total and faecal 
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coliforms, Enterococci, E. Coli, Salmonella sp., Fungi, Clostridium sp. and viable 

helminth eggs. Results indicated no physico-chemical, microbiological and 

parasitological difference between sludge A (4.8 m) and sludge B (3.1 m) after the 

period of bed drying. Final concentrations of nutrients and heavy metals as well as the 

C/N ratio give an agronomic performance to the sludge. The faecal coliforms 

concentration showed higher decimal logarithmic reduction, while the Salmonella and 

Clostridium were most likely to resist the drying process. With 90 days, fecal coliforms 

concentration was 3.66 and 3.50 log CFU/g dry matter (D.M.) to sludge A and B, 

respectively, while the concentration of Salmonella kept constant, between 6-7 log 

CFU/g D.M. throughout the drying period. Viable eggs decreased to values below 10 

eggs/g D.M. The low inactivation of micro-organisms indicated the inefficiency of the 

drying beds in the pathogens reduces. Biosolids generated in both treatments are 

classified as type B according to CONAMA Resolution nº 375/06. 

 

Keywords: sewage sludge, UASB, pathogenic micro-organisms, bed drying, 

agricultural use.  
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de se atender às exigências ambientais, quanto à destinação 

adequada do lodo de esgoto tem sido uma das maiores dificuldades enfrentadas no setor 

de saneamento nos dias de hoje. Os processos de tratamento de lodo visam reduzir o 

teor de material orgânico biodegradável, a concentração de organismos patogênicos e a 

umidade a fim de se obter um material sólido e estável, que não constitui perigo à saúde 

e que possa ser manipulado e transportado com facilidade e baixo custo (VAN 

HANDEL; SOBRINHO, 2006). Existem várias alternativas para o tratamento e 

destinação final do lodo, a mais comum envolve o tratamento biológico por meio da 

digestão aeróbica ou anaeróbica que pode ser seguida pela destinação final em aterros 

sanitários, landfarming, lagoas de armazenagem, incineração ou a reciclagem agrícola 

(WAGNER e colaboradores, 2009), sendo esta última de maior interesse atualmente, 

devido à composição rica em macro e micronutrientes que o lodo possui.  

O lodo gerado em um reator UASB (Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente) 

normalmente é estável o suficiente para permitir a separação sólido-líquido sem 

tratamento preparatório, pois, ao contrário do lodo de sistemas de lodos ativados, o 

tratamento biológico para estabilização não é necessário (VAN HAANDEL, 

LETTINGA, 1994). Uma vez retirado do UASB, o lodo passa para a etapa de 

desaguamento, a qual pode ser realizada por métodos mecânicos ou por secagem 

natural. Dentre os métodos de secagem naturais mais comuns estão os leitos de 

secagem, devido ao custo de implantação reduzido, bem como à simplicidade da 

operação e manutenção de seu processo.  

Para o reaproveitamento do lodo gerado em ETE existe a necessidade de seguir 

um programa de planejamento e monitoramento adequados. Como planejamento 

destaca-se: a estimativa da produção de lodo, o estudo da aptidão das áreas de aplicação, 

a logística de distribuição de lodo e o monitoramento por meio da avaliação da 

qualidade físico-química e microbiológico do lodo.  

A fim de evitar o uso indevido do lodo contaminado com organismos 

patogênicos e metais pesados, de forma que assegure a salubridade ambiental e a 

segurança pública, vários países formularam diretrizes que orientam o uso adequado 

desse biossólido na agricultura, a exemplo do Brasil por meio da resolução CONAMA 

375/06, dos Estados Unidos com os padrões estabelecidos pela agência de proteção 
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ambiental (USEPA, 2003) e nos países da União Européia as diretrizes estão presentes 

no 86/278/EEC (FYTILI; ZABANIOTOU, 2008).  

Dado o exposto, este trabalho objetiva caracterizar parâmetros microbiológicos e 

físico-químicos do lodo gerado em manta e leito do reator anaeróbico de fluxo 

ascendente e submetido ao leito de secagem por três meses, para verificar a 

possibilidade de utilização deste biossólido na agricultura. 

  



18 

 

1.1 HIPÓTESE 

O lodo coletado no fundo do leito de lodo do reator anaeróbico de fluxo 

ascendente após três meses de retenção no leito de secagem apresenta características 

adequadas para ser utilizado na agricultura conforme CONAMA 375/2006, por ser mais 

estável que o lodo coletado na manta de lodo. 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Caracterizar o lodo da ETE Contorno no município de Feira de Santana, BA, 

gerado em manta e leito de reator anaeróbico de fluxo ascendente e submetido ao leito 

de secagem por um período de três meses.   

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar os parâmetros físico-químicos e microbiológicos do lodo de 

esgoto coletado em manta e leito de reator anaeróbico de fluxo 

ascendente e submetido ao leito de secagem; 

 Comparar os parâmetros encontrados nos dois tipos de lodo amostrados; 

 Definir o melhor ponto pra coleta de lodo; 

 Classificar o lodo, segundo a Resolução CONAMA 375/06 (BRASIL, 

2006). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 PRODUÇÃO DE LODO NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

2.1.1 Processo de Geração do lodo de esgoto  

Em uma ETE, o tratamento dos subprodutos sólidos gerados nas diversas 

unidades é uma etapa essencial do tratamento dos esgotos. Vários tipos de materiais 

sólidos são retidos durante as operações dessas unidades. Esses sólidos são divididos 

nos seguintes grupos (VAN HANDEL; SOBRINHO, 2006): 

 Material gradeado ou sólidos grosseiros: é o material que não deveria 

estar na água residuária, mas foi colocado por imperícia ou descuido. 

Neste caso, precisa ser retido no tratamento preliminar de gradeamento, 

para não provocar danos nos equipamentos mecânicos nem obstruções 

em tubulações, por exemplo. Em geral, é no aterro sanitário que esse tipo 

de material é disposto. A média de sólidos grosseiros em esgoto bruto é 

de 30 a 90 L por 1000m³ de esgoto; 

 Sólidos inorgânicos como areia e silte: devido à diferença de densidade 

(areia 2,65 Kg/L, orgânicos 1 a 1,1 Kg/m³), é possível separar por 

sedimentação simples em caixa de areia ou usando um ciclone. Da 

mesma forma que os sólidos grosseiros, sua remoção evita problemas 

operacionais, decorrentes de desgastes em equipamentos mecânicos. A 

depender de fatores como a qualidade de rede de esgoto (arraste de 

sólidos das ruas, devido às chuvas), espera-se na faixa de 20 a 60L de 

areia por 1000m³ em esgoto doméstico. 

 Material flutuante ou escuma: formado por materiais com densidade 

menor que a água como óleos, graxas, plástico, papel, resíduos de 

alimentos, entre outros. Este material é retirado através de raspagem 

superficial dos decantadores e da superfície de câmaras de gás de 

reatores anaeróbicos e é encaminhado, por bombeamento, para outros 

métodos de tratamento ou disposição como aterro sanitário, digestor 

anaeróbico, etc. Se comparado a outros subprodutos sólidos, a 

quantidade de escuma é pequena (3 a 12 Kg/1.000 m³ de esgoto), mas 
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pode interferir de forma negativa sobre o funcionamento de processos 

biológicos, em especial a digestão anaeróbia; 

 Lodo: termo utilizado para designar os sólidos gerados durante o 

processo de tratamento de esgoto propriamente dito, bem como os 

sólidos carreados para o tratamento. Pode ser classificado em primário 

gerado nos processos de tratamento primário e lodo secundário, 

produzido nos sistemas de tratamento biológico. A fração orgânica do 

lodo é em torno de 0,3 Kg de lodo por Kg de DQO (Demanda Química 

de Oxigênio) em esgoto bruto (para sistemas aeróbicos), enquanto que a 

fração inorgânica é na faixa de 0,05 Kg de lodo por Kg de DQO aplicada 

no caso de esgoto bruto. 

Dos subprodutos supracitados, o lodo é o que gera maior volume e massa, sendo 

por isso, discutido e estudado de forma mais intensa. Vale ressaltar que na maior parte 

das etapas do seu manuseio, o lodo é constituído de mais de 95% de água, sendo 

denominado de fase sólida apenas por convenção, visando distingui-lo do fluxo de 

líquido sendo tratado (fase líquida) (VON SPERLING; GONÇALVES, 2007).  

Ao se planejar o gerenciamento do lodo, os aspectos de produção na sua fase 

líquida e descarte em ambas as fases (líquida e sólida) necessitam ser levados em 

consideração e quantificados, a fim de evitar o surgimento de características 

indesejáveis (VON SPERLING; GONÇALVES, 2007). Segundo van Handel e 

Sobrinho (2006), o lodo gerado em sistemas de tratamento de águas residuárias 

(principalmente sistemas de tratamento de esgoto sanitário) pode exibir três aspectos 

indesejáveis: 

 Instabilidade biológica: normalmente uma parte do lodo gerado se 

compõe de material biodegradável e se esta fração for alta, o lodo se 

torna putrescível; 

 A qualidade higiênica do lodo gerado é muito baixa, tendo uma grande 

variedade de vírus, bactérias, protozoários, ovos de helmintos e 

nematóides que constituem uma ameaça para a saúde pública; 

 A concentração dos sólidos suspensos no lodo é baixa (na faixa de 5 a 50 

g/L, dependendo da natureza do lodo) de modo que o volume de lodo 

produzido é grande. 
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2.1.2 Tratamento anaeróbico  

No tratamento de esgotos, a digestão anaeróbia consiste no processo de 

estabilização da matéria orgânica obtida através da ação de população de bactérias 

mantidas em contato com o lodo, em ambiente livre de oxigênio molecular e em 

condições que propiciem seu crescimento e reprodução. A eficiência e a estabilidade do 

processo de digestão anaeróbia dependem diretamente das características do lodo que 

alimenta os reatores biológicos fechados (digestores), uma vez que este lodo advém de 

uma mistura de materiais com as características determinadas pela área de drenagem 

atendida e o processo de tratamento adotado na ETE (LUDUVICE, 2007).  

O tratamento anaeróbico de esgoto é utilizado há mais de 100 anos, sendo o 

tanque séptico, tanque Imhoff, digestores de alta carga com 1 ou 2 estágios, filtro 

anaeróbico e lagoa, os mais utilizados. Todos esses reatores não possuíam mecanismo 

de retenção de biomassa, o que significa que eram necessários grandes volumes para se 

obter boa eficiência (SANTOS; PAULO, 2008). Mais recentemente, foram 

desenvolvidos os sistemas chamados de "alta taxa". Para Chernicharo (2007), estes 

sistemas se caracterizam, basicamente, pela capacidade em reter grandes quantidades de 

biomassa, de elevada atividade, mesmo com a aplicação de baixos tempos de detenção 

hidráulica (TDH), o que possibilita a retenção de sólidos por um tempo elevado. As 

principais vantagens e desvantagens dos sistemas anaeróbicos são apresentadas no 

Quadro 01.  

De acordo com Chernicharo (2007), nos sistemas aeróbicos, ocorre cerca de 40 a 

50% de degradação biológica, a qual é convertida em gás carbônico (CO2). Verifica-se 

ainda que em torno de 50 a 60% de matéria orgânica é incorporado como biomassa 

bacteriana, que vem a se constituir no lodo excedente do sistema, o qual ainda necessita 

de estabilização. O material orgânico não convertido em CO2, ou em biomassa, deixa o 

reator como material não-degradado (5 a 10%) (Figura 1:). 

Ainda segundo Chernicharo (2007), nos sistemas anaeróbicos, verifica-se que a 

maior parte do material orgânico biodegradável presente no efluente é convertida em 

biogás (cerca de 70 a 90%), que é removido da fase líquida e deixa o reator na forma 

gasosa. Apenas uma pequena parcela do material orgânico é convertida em biomassa 

microbiana (cerca de 5 a 15%), vindo a se constituir no lodo excedente do sistema. 

Além da pequena quantidade produzida, o lodo excedente apresenta-se mais 
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concentrado e com melhores características de desidratação. O material não convertido 

em biogás, ou em biomassa, deixa o reator como material não degradado (10 a 30%). 

Quadro1 Principais vantagens e desvantagens dos processos anaeróbicos 

Vantagens Desvantagens 

Baixa produção de sólidos, cerca de 2 a 8 vezes 

inferior à que ocorre nos processos aeróbicos; 

Remoção de nitrogênio, fósforo e patógenos 

insatisfatória; 

Baixo consumo de energia, usualmente 

associado a uma elevatória de chegada, 

minimizando os custos operacionais; 

Os micro-organismos anaeróbicos, pelo seu 

baixo crescimento, são mais susceptíveis a 

problemas de toxicidade; 

Baixa demanda de área; A partida do processo pode ser lenta, na 

ausência de lodo de semeadura adaptado; 

Baixos custos de implantação, da ordem de 20 a 

30 dólares per capita; 

Alguma forma de pós-tratamento é usualmente 

requerida; 

Produção de metano, um gás combustível de 

elevado valor calorífero; 

A bioquímica e a microbiologia da digestão 

anaeróbia são complexas e ainda precisam ser 

mais estudadas; 

Possibilidade de preservação da biomassa, sem 

alimentação do reator, por vários meses; 

Possibilidade de geração de maus odores 

quando mal projetados e operados 

Tolerância a elevadas cargas orgânicas Possibilidade de geração de efluente com 

aspecto desagradável 

Aplicabilidade em pequena e grande escala;  

Baixo consumo de nutrientes.  

Fonte: Chernicharo (2007) 

 

 
Figura 1: Balanço de massa do carbono em processos aeróbicos e anaeróbicos 

Fonte: SANTOS; PAULO (2008) 

 

Para Nges e Liu (2010), as vantagens da digestão anaeróbia incluem ainda: 

redução de 30-50% do volume requerido para a disposição final, a produção de resíduos 
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inodoros quando totalmente digerido e uma alta taxa de destruição de patógenos 

particularmente em processos termofílicos. 

A transformação das macromoléculas orgânicas complexas, presentes no esgoto, 

em biogás requer a mediação de forma cooperada entre diferentes culturas de micro-

organismos, que incluem bactérias anaeróbias facultativas e obrigatórias, cujas espécies 

pertencem ao grupo das hidrolíticas-fermentativas, acetogênicas produtoras de 

hidrogênio e metanogênicas (VAN HAANDEL e LETINGA, 1994). Na Figura 2:, esse 

processo está exemplificado na forma de esquema. Para a digestão anaeróbia de 

proteínas, carboidratos e lipídios (grupos que compõem a maior parte do material 

orgânico) pode-se distinguir, de forma simples, quatro partes diferentes no processo 

global da conversão: 

 Hidrólise: nesta primeira etapa, a matéria orgânica complexa é 

transformada em compostos mais simples como ácidos graxos, 

aminoácidos e açúcares pela ação dos micro-organismos hidrolíticos.  

 Acidogênese: a partir da quebra inicial, as bactérias acidogênicas 

transformam os ácidos e açúcares em compostos mais simples como 

ácidos graxos de cadeia curta, H2 e CO2.  

 Acetogênese: os produtos transformados na fase anterior são convertidos 

principalmente em ácido acético, H2 e CO2, pela ação das bactérias 

acetogênicas.  

 Metanogênese: nesta última etapa, os micro-organismos metanogênicos 

transformam esses substratos em CH4 e CO2.  

No estudo conduzido por Lucena e colaboradores (2011), a diversidade de 

micro-organismos associados com a atividade metanogênica do lodo foi demonstrada a 

partir da identificação de populações de bactérias que participam desse processo, em um 

reator UASB que trata esgoto doméstico. Nesse trabalho foram identificados cinco filos 

de bactérias: 42% pertencem ao filo Actinobacteria, 13% ao filo Proteobacteria, 9% ao 

filo Chloroflexi, 6% ao filo Firmicutes e 4% ao filo Bacteroidetes. Verifica-se que os 

filos Actinobacteria, Proteobacteria, Firmicutes e Bacteroidetes fazem parte da 

microbiota intestinal e de fezes de humanos (SEGATA e colaboradores, 2012), o que 

justifica a presença destes microrganismos no lodo de esgoto e sua participação no 

processo de biodigestão dos compostos orgânicos. 
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2.1.3 Reatores Anaeróbicos de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo –UASB 

O reator UASB é um biodigestor que permite que a matéria orgânica seja retida 

na manta de lodo. É considerado um sistema de alta taxa, porque mesmo com a 

aplicação de baixos tempos de detenção hidráulica, possue ampla capacidade em reter 

grandes quantidades de biomassa, de elevada atividade. 

Dentro do reator, o fluxo do esgoto ocorre de forma ascendente. O esquema de 

um UASB, com os seus principais dispositivos, pode ser observado na Figura 3:. A 

parte superior do digestor é dividida na zona de sedimentação e de coleta do gás. A zona 

de sedimentação permite a saída do efluente clarificado e o retorno dos sólidos 

(biomassa) ao sistema, aumentando a concentração do mesmo no digestor. O líquido 

entra no fundo e se encontra com o leito de lodo, causando a adsorção, pela biomassa, 

de grande parte da matéria orgânica. A partir da atividade anaeróbia, são formados 

gases (principalmente metano e gás carbônico).  

Figura 2:  Balanço da digestão anaeróbia 

OBS: os números referem-se a porcentagens expressas como DQO 

Fonte: VAN HAANDEL; LETINGA (1994) 
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Para impedir que a biomassa saia com o efluente, a parte superior do reator 

apresenta um separador trifásico, que possibilita a separação e acúmulo de gás e a 

separação e retorno dos sólidos (biomassa), ou seja, ocorre a separação do líquido, dos 

sólidos e dos gases. O gás é coletado no compartimento de gases, de onde pode ser 

retirado para reaproveitamento ou queima. O movimento ascensional das bolhas de 

biogás e do fluxo de esgoto é que promovem a mistura do sistema. Os sólidos se 

sedimentam no compartimento de sedimentação, deslizando pelas suas paredes até 

retornarem ao corpo do reator, ocasionando retenção de grande parte da biomassa no 

sistema. Vale ressaltar, que a separação sólido-líquido não é prejudicada, pelo fato das 

bolhas de gás não penetrarem na zona de sedimentação (CHERNICHARO, 2007). 

 

 

Fonte: SANTOS; PAULO (2008) 

O sistema dispensa a decantação primária, a produção de lodo é baixa e este já 

sai adensado e estabilizado. Com a contínua entrada de alimento no reator, na forma de 

DBO, há um contínuo crescimento da biomassa, sendo assim necessárias remoções 

periódicas dessa biomassa, para manutenção do sistema em equilíbrio.  

O lodo é retirado por sucção e colocado em uma lagoa ou leito de secagem. 

Dessa forma, os digestores são construídos com o intuito de digerir o lodo primário, 

reter e encaminhar convenientemente o gás produzido, permitir a remoção do material 

resultante da liquefação (sobrenadante), de modo a reconduzi-lo ao início do sistema de 

Figura 3: Representação esquemática de um reator do tipo UASB 
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tratamento, permitir a remoção do lodo digerido, recircular o gás e/ou lodo de modo a 

acelerar o processo de digestão e permitir o aquecimento do lodo em digestão de acordo 

com temperatura previamente estabelecida em projeto. (JORDÃO; PESSÔA, 2009).  

Os mecanismos hidrodinâmicos do reator devem ser bem conhecidos e 

monitorados, pois são de fundamental importância na avaliação do seu desempenho e 

eficiência. O tempo de detenção hidráulica, e as taxas de aplicação são exemplos de 

mecanismos que influenciam de forma significativa a velocidade biológica das reações, 

por meio de alterações na taxa de transferência de massa e a distribuição das reações ao 

longo do reator (CARVALHO e colaboradores, 2008; GHANGREKAR, ASOLEKAR, 

JOSHI, 2005; SABRY, 2008; CHEN e colaboradores, 2012).  

É importante salientar que esse tipo de reator pode ser utilizado de forma isolada 

ou seguida de alguma forma de pós-tratamento, objetivando elevar a eficiência do 

sistema em termos de redução de matéria orgânica ou incorporar a remoção adicional de 

outros constituintes. 

2.1.3.1 Produção de lodo excedente e escolha do ponto de descarte 

A obtenção de perfis de concentração e qualidade (atividade, estabilidade) de 

lodo é importante para avaliar o desempenho do reator UASB e decidir sobre a 

necessidade de se dar descargas de excesso de lodo. Em princípio, a qualidade do lodo 

melhora à medida que a massa de lodo no reator aumenta. Entretanto, a capacidade de 

retenção de sólidos no reator é limitada, e quando se esgota qualquer quantidade de lodo 

produzido a mais no reator será carreada junto com o efluente (VAN HAANDEL; 

LETTINGA, 1994).  

O lodo do fundo do reator é bastante denso (4% a 10%, ou seja, em torno de 

40.000 a 100.000 mgST/L) e com excelentes características de sedimentação, podendo 

ocorrer grânulos de 1 a 5 mm de diâmetro, de acordo com a natureza do inóculo, das 

características do afluente e das condições operacionais do reator. É nessa zona que 

ocorre a maior parte da remoção do substrato. Acima do leito de lodo é formada a manta 

de lodo, onde o crescimento microbiano ocorre de forma mais dispersa, com menores 

velocidades de sedimentação, menor densidade e com característica mais floculenta. A 

concentração de lodo nessa zona varia normalmente de 1,5 a 3% (CHERNICHARO, 

2007).  
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Trabalhos realizados por Ramos (2008) e Versiani e colaboradores (2005), a 

partir da avaliação a influência da operação de descarte de lodo no desempenho de um 

reator UASB, constataram que à medida que se ascende a manta do lodo, há um 

decréscimo nos valores de sólidos totais e sólidos voláteis encontrados, indicando uma 

maior dispersão na parte superior da zona de digestão do reator. 

Segundo Chernicharo (2007), no caso do UASB, quando o descarte se fizer 

necessário, este deve ser feito preferencialmente da parte superior do leito de lodo. No 

entanto, deve-se atentar para o fato de que o descarte deste lodo, de menor 

concentração, demandará a retirada de um maior volume de lodo, para uma dada massa 

a ser descartada, repercutindo diretamente, em uma maior área para os leitos de 

secagem, ou em maiores equipamentos de desidratação do lodo. 

Para este autor, uma alternativa interessante é fazer o descarte do lodo de alturas 

diferentes do reator, por exemplo, do fundo (leito de lodo) e à meia altura do 

compartimento de digestão (manta de lodo). Dessa forma, podem ser alcançados os 

seguintes benefícios: 

 O descarte à meia altura possibilita a retirada do lodo excedente mais 

disperso, usualmente de menor atividade e com piores condições de 

sedimentabilidade; 

 Para compensar os maiores volumes de descarte desse lodo menos denso, 

pode-se fazer o descarte de uma parcela menor de lodo de fundo do 

reator, já que este se encontra bastante concentrado; 

 A eventual desvantagem em se descartar parte do lodo de fundo, que 

usualmente apresenta atividade mais elevada e melhores condições de 

sedimentabilidade, pode ser compensada pelos menores volumes de 

descarte demandados e consequente economia nos dispositivos de 

desidratação. Adicionalmente, e dependendo da qualidade do tratamento 

preliminar que antecede o reator, o lodo de fundo pode acumular sólidos 

inertes, como areia, que devem ser descartados periodicamente do reator. 

Com isso, o descarte de fundo do reator, em pequenas quantidades e de 

uma forma bem gerenciada, pode trazer importantes benefícios para o 

sistema de tratamento. 
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Para van Haandel e Lettinga (1994), é importante que se procure descarregar o 

lodo de baixa atividade e manter o lodo mais ativo no reator. Entretanto, com o tempo, o 

lodo “pesado” no fundo do reator pode se tornar gradualmente menos ativo devido à 

acumulação de silte e areia fina. Neste caso é interessante que se remova esse lodo 

através de descargas do fundo do reator. Se houver várias aberturas no separador de 

fases então o lodo pode ser retirado de diferentes lugares no reator. Assim, aplicando-se 

um esquema rotativo de descarga de lodo, a acumulação de sólidos minerais no fundo 

do reator pode ser evitada ou pelo menos reduzida. 

2.2  CARACTERÍSTICAS DO LODO DE ESGOTO 

Os esgotos domésticos são constituídos por 99,9% de água e somente 0,1% de 

sólidos. Essa pequena fração restante compreende sólidos orgânicos e inorgânicos, 

suspensos e dissolvidos, micro-organismos, e, em alguns casos, elementos 

potencialmente tóxicos. Vale ressaltar que a composição e concentração dos 

constituintes do esgoto variam de acordo com os usos à qual a água foi submetida. Esses 

usos, e a forma com que são exercidos, variam com o clima, situação social e 

econômica e hábitos da população (NUVOLARI, 2003; VON SPERLING, 2005). 

A qualidade do esgoto é definida por parâmetros indiretos que traduzem o 

caráter ou o potencial poluidor do despejo em questão. Esses parâmetros podem ser 

divididos em físicos, químicos e biológicos. Sendo que os parâmetros mais importantes 

relativos a esgotos domésticos são: sólidos, indicadores de matéria orgânica, nitrogênio, 

fósforo e indicadores de contaminação fecal (VON SPERLING, 2005). 

Todos os contaminantes da água, exceto os gases dissolvidos, contribuem para a 

carga de sólidos. Estes podem ser classificados de acordo com o seu tamanho e estado, 

em sólidos em suspensão ou dissolvidos, a depender de suas características químicas em 

voláteis e fixos, e conforme sua decantabilidade, em sólidos suspensos sedimentáveis e 

em sólidos suspensos não sedimentáveis. O organograma da Figura 4: representa uma 

distribuição típica entre os diversos tipos de sólidos presentes num esgoto bruto de 

composição média. 
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A análise dos sólidos é necessária para o controle biológico e físico do processo 

de tratamento de esgoto. A determinação mais importante é a dos sólidos suspensos, 

pois, são estes que constituem o lodo. Na análise deste parâmetro costuma-se distinguir 

sólidos grosseiros, sólidos sedimentáveis e sólidos não sedimentáveis. Porém, para a 

avaliação do lodo ou de produto derivado determinam-se os teores de sólidos voláteis e 

totais. A partir desses teores, pode-se monitorar o grau de estabilização da matéria 

orgânica (SILVA e colaboradores, 2008) e consequentemente, o teor de putrefação do 

lodo e capacidade de produzir odores ofensivos e atrair vetores transmissores de 

doenças, como ratos, aves e insetos.  

Segundo a Resolução CONAMA 375/06, para fins de uso no solo, o lodo de 

esgoto ou produto derivado será considerado estável se a relação entre sólidos voláteis e 

sólidos totais for inferior a 0,70. A redução em valores menores ou igual a 38% de 

Sólidos Totais Voláteis e o alcance de 90% de Sólidos Totais, para lodos secos em leitos 

de secagem são critérios adequados de processos na redução da atratividade de vetores 

(BRASIL, 2006).  

A matéria orgânica presente nos esgotos é uma característica de suma 

importância, uma vez que é a principal causadora dos problemas de poluição dos corpos 

receptores. As substâncias orgânicas presentes no esgoto são constituídas 

principalmente por compostos de proteínas (40 a 60%), carboidratos (25 a 50%), 

Figura 4: Concentração dos sólidos do esgoto bruto 

Fonte: VON SPERLING (2005) 
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gordura e óleos (8 a 12%), além de uréia, agentes tensoativos, pesticidas, metais e 

outros em menor quantidade (METCALF; EDDY, 2003). 

2.2.1 Os nutrientes no lodo de esgoto 

Nutrientes são elementos essenciais no desenvolvimento dos vegetais. São 

divididos em macro e micronutrientes de acordo com a concentração relativa nos 

tecidos da planta. Os macronutrientes (N, K, Ca, Mg, P e S) fazem parte de moléculas 

essenciais, são necessários em grandes quantidades e tem função estrutural. Já os 

micronutrientes (Cl, Fe, B, Mn, Zn, Cu e Mo) fazem parte das enzimas e tem função 

reguladora, sendo necessários em quantidades menores.  

Dos nutrientes encontrados no esgoto, os mais importantes são o nitrogênio e o 

fósforo. No esgoto bruto esses nutrientes estão presentes sob a forma de compostos 

orgânicos (notadamente material protéico) e como íons minerais: Amônia (NH4
+
) e 

formas de fosfato (HPO4
2- 

e H2PO4
-
). Nos reatores anaeróbicos, grande parte do material 

orgânico é mineralizado, permanecendo somente as formas minerais. Ocasionalmente 

também traços de compostos nitrogenados oxidados (nitrito, NO2
-
, e nitrato, NO3

-
) 

podem estar presentes (VAN HAANDEL; LETTINGA, 1994).  

Nos biossólidos, em geral, o nitrogênio é encontrado com elevados teores, isso o 

torna um fator determinante de seu aproveitamento agrícola. Por outro lado, taxas muito 

elevadas desse elemento pode ter grande impacto na qualidade da água subterrânea. 

Devido à sua alta mobilidade no solo, o nitrato, decorrente da mineralização do 

nitrogênio, desloca-se para baixo da zona radicular, podendo atingir as águas 

subterrâneas (FERREIRA; ANDREOLI; LARA, 1999). A presença de concentrações de 

nitrato acima de 10 mg/L faz com que as águas sejam classificadas como impróprias 

para o consumo humano conforme Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde.  

Em um curso de água, a determinação da forma predominante do nitrogênio 

pode fornecer indicações sobre o estágio da poluição eventualmente ocasionada por 

algum lançamento de esgoto a montante. Se esta poluição é recente, o nitrogênio estará 

basicamente na forma de nitrogênio orgânico ou amônia e, se antiga, basicamente na 

forma de nitrato (as concentrações de nitrito são normalmente mais reduzidas), desde 
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que se tenha no meio em questão, quantidade suficiente de oxigênio dissolvido para 

permitir a nitrificação (VON SPERLING, 2005).  

O fósforo total no esgoto doméstico apresenta-se como fosfatos, na forma 

inorgânica (polifosfatos e ortofosfatos, com origem principal nos detergentes e outros 

produtos químicos domésticos) e na forma orgânica (ligada a compostos orgânicos, de 

origem fisiológica).  

O fósforo é um elemento de suma importância, devido à sua participação na 

estrutura de moléculas fundamentais do metabolismo celular, como fosfolipídios, 

coenzimas e ácidos nucléicos. É um nutriente essencial para o crescimento dos micro-

organismos responsáveis pela estabilização da matéria orgânica, e também para o 

crescimento de algas, podendo, por isso, em certas condições, conduzir a fenômenos de 

eutrofização de lagos e represas. Vale ressaltar que o fósforo não apresenta implicações 

sanitárias na qualidade da água (VON SPERLING, 2005).  

As concentrações e cargas per capita das formas de N e P no esgoto doméstico 

naturalmente variam segundo a origem do esgoto, mas, usualmente, enquadram-se 

dentro das faixas apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1 Contribuições per capita e concentrações de nitrogênio e fósforo em esgoto doméstico 

bruto 

Parâmetro Contribuição per capita 

(g/hab.d) 

Concentração (mg/L) 

Nitrogênio total 6 ,0- 10,0 35 – 60 

Nitrogênio orgânico 2,5 – 4,0 15 – 25 

Amônia 3,5 – 6,0 20 – 35 

Nitrito ≈ 0 ≈ 0 

Nitrato 0,0 - 0,2 0 – 1 

Fósforo 0,7 –2,0 4 – 12 

Fósforo orgânico 0,2 – 0,8 1 – 5 

Fósforo inorgânico 0,5 – 1,2 3 – 7 

FONTE: adaptado de VON SPERLING (2005).  

2.2.2 Contaminantes no lodo de esgoto 

Ao passarem pelo sistema de tratamento, alguns componentes do esgoto 

concentram-se em proporções variáveis no lodo. Vários destes componentes orgânicos e 

minerais conferem características fertilizantes ao lodo. Por outro lado, alguns 

componentes, pelo seu risco sanitário e ambiental, são indesejáveis. Esses componentes 

indesejáveis podem ser genericamente agrupados em metais pesados, micro-organismos 

patogênicos e poluentes orgânicos (S. SILVA e colaboradores, 2007). Em relação ao 
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destino final do lodo das ETE, as normas brasileiras ainda não citam o problema dos 

contaminantes orgânicos. Devido a isso, esse grupo não será discutido neste item. 

2.2.2.1 Os metais pesados  

Do ponto de vista ambiental, os metais pesados podem ser entendidos como 

aqueles que, em determinadas concentrações e tempo de exposição, oferecem risco à 

saúde humana e ao ambiente, prejudicando a atividade dos organismos vivos 

(TSUTIYA, 1999; SILVA e colaboradores, 2006). 

Do ponto de vista ambiental, os metais pesados podem ser entendidos como 

aqueles que, em determinadas concentrações e tempo de exposição, oferecem risco à 

saúde humana e ao ambiente, prejudicando a atividade dos organismos vivos 

(TSUTIYA, 1999; SILVA e colaboradores, 2006). 

Os principais elementos químicos enquadrados nesse conceito são: alumínio, 

antimônio, arsênio, cádmio, chumbo, cobre, cobalto, cromo, ferro, manganês, mercúrio, 

molibdênio, níquel, selênio e zinco. Esses elementos são encontrados naturalmente no 

solo em concentrações variáveis, porém são inferiores àquelas consideradas tóxicas para 

diferentes organismos vivos. Dentre eles, o arsênio, cobre, cromo, cobalto, selênio e 

zinco são essenciais aos organismos em certas quantidades, enquanto outros não 

desempenham qualquer função no metabolismo, sendo tóxicos às plantas e animais 

(SILVA e colaboradores, 2006). 

Em geral, os metais aparecem no esgoto sanitário em pequenas concentrações. 

No entanto, quando este recebe efluentes industriais sem prévio tratamento, os metais 

podem aparecer em grandes concentrações. No tratamento biológico do esgoto, alguns 

metais podem ser tóxicos aos micro-organismos responsáveis pela biodegradação da 

matéria orgânica. Os metais complexados ou aqueles absorvidos nas células dos micro-

organismos, normalmente são retirados do líquido nos tanques de sedimentação (ou 

seja, junto com o lodo primário e secundário), enquanto a outra parte, na forma iônica, 

poderá sair juntamente com o efluente tratado e, nesse caso, constituir-se em ameaça 

aos seres aquáticos do corpo d’água receptor (NUVOLARI, 2003). 

Os metais que ficam retidos no lodo têm a sua disponibilidade, no solo, 

fortemente influenciada pelo pH do solo e por reações como adsorção, complexação, 

precipitação, oxidação e redução (FERREIRA; ANDREOLI; LARA, 1999; SMITH, 
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2009). A concentração total, a biodisponibilidade e mobilidade desses metais são fatores 

limitantes ao uso do lodo de esgoto na agricultura. Pois, mesmo constituindo uma fonte 

potencial de nutriente, os metais presentes nesse biossólido podem contaminar o solo, 

provocando sua consequente incorporação na cadeia alimentar, podendo persistir por 

longos períodos como passivo na contaminação de animais e plantas, porque suas 

perdas por adsorção, sua remoção por vegetais cultivados ou lixiviação são 

normalmente baixas. (OLIVEIRA, 2006). 

2.2.2.2 Micro-organismos patogênicos 

No panorama da reciclagem agrícola, conhecer o perfil biológico do lodo é de 

suma importância. Principalmente, devido à presença indesejada de patógenos no lodo, 

que podem colocar em risco não só as pessoas que realizam a sua manipulação, mas 

também podem comprometer as culturas que mantém contato direto com o biossólido. 

A sanidade do lodo está intrinsecamente relacionada com o perfil da saúde da população 

e a sua influência nas condições sanitárias varia conforme o organismo, as condições 

ambientais e o tipo de tratamento ao qual o lodo foi submetido (SILVA e colaboradores, 

2003, USEPA, 2003; FERREIRA; ANDREOLI; LARA, 1999).  

Alguns micro-organismos presentes no lodo podem ser favoráveis à ação desse 

produto como condicionador do solo, como os micro-organismos envolvidos nos 

processos de liberação de nutrientes ao complexo solo/planta. Por outro lado, 

concentram-se no lodo muitos organismos patogênicos, como bactérias, Fungos, vírus, 

cistos de protozoários e ovos e larvas de helmintos (BONNET; LARA; DOMASZAK, 

2000). 

Muitos fatores ambientais influenciam a sobrevivência dos patógenos no solo. 

Entre estes incluem: pH, incidência da luz solar, método de aplicação do lodo no solo, 

temperatura, competição com outros organismos, presença de nutrientes e umidade e 

textura do solo (a capacidade de movimentação desses micro-organismos está ligada à 

movimentação da água interflocular do lodo e de águas que transpassem esse floco, 

condicionadas pela umidade do lodo e do solo e pela capacidade de retenção do solo) 

(BONNET; LARA; DOMASZAK, 2000; S. SILVA e colaboradores, 2007; LANG; 

SMITH, 2008). O tempo de sobrevivência de patógenos no solo e na superfície das 

plantas está representado na Tabela 2. 
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Tabela 2 Tempo de sobrevivência de patógenos no solo e na superfície das plantas após aplicação 

do biossólido no solo. 

 Solo Planta 

Patógenos Máximo 

absoluto 

Máximo  

comum 

Máximo 

absoluto 

Máximo 

comum 

Bactéria 1 ano 2 meses 6 meses 1 mês  

Vírus 1 ano 3 meses 2 meses 1 mês  

Cistos de 

protozoários 

10 dias 2 dias 5 dias 2 dias 

Ovos de helmintos 7 anos 2 anos 5 meses 1 mês  

Fonte: USEPA (2003). 

Entre os patógenos, os agentes bacterianos mais frequentes são: Salmonella spp., 

Shigella spp., Clostridium spp., Escherichia coli, Vibrio cholerae, Leptospira spp., 

estreptococos. Dentre os Fungos patogênicos encontra-se Candida spp., Trichophyton 

spp., Microsporoni spp., Aspergillus fumigatus e Rhodotorrula spp.. Em relação aos 

vírus tem-se: vírus da hepatite A, rotavírus, enterovírus, reovírus. Quanto aos 

protozoários são encontrados: Cryptosporidium spp., Entamoeba histolyitica, Giardia 

lamblia, Balantidium coli e Toxoplasma gondii. Dentre os helmintos mais freqüentes 

estão: Ascaris lumbricóides, Ascaris suum, Toxocara spp., Trichuris trichiura, Taenia 

solium, T. saginata, Necator americanus e Hymenolepis nana (FERREIRA; 

ANDREOLI; LARA, 1999; USEPA, 2003; MORE e colaboradores, 2010).   

De acordo com o supracitado, observa-se que o lodo pode conter vários micro-

organismos patogênicos, por isso, na prática, seria inviável analisar, a nível de 

laboratório, cada espécie isoladamente. Nesse sentido, a microbiologia sanitária utiliza 

organismos indicadores da presença de patógenos (SIDHU; TOZE, 2009). Para esse 

conceito, são levadas em consideração certas bactérias que possuem técnicas de análise 

mais simples, fazem parte da flora normal do tubo digestivo e são relativamente 

resistentes. A presença destas em alimentos ou água potável é utilizada como principal 

indicador de contaminação fecal (S. SILVA e colaboradores, 2007).  

Além disso, as características biológicas e de resistência ambiental desses 

organismos são comuns a diversos grupos, tornando possível uma seleção de 

organismos indicadores. Sendo assim, o monitoramento do nível desses organismos 

fornece informações sobre a sobrevivência do grupo maior aos quais pertencem 

(BONNET; LARA; DOMASZAK, 2000; USEPA, 2003). 

Os micro-organismos frequentemente usados como indicadores são os 

coliformes fecais (termotolerantes), coliformes totais, Salmonella spp., Shigella spp., 

cistos de protozoários, ovos de helmintos e enterovírus. Destes, a Salmonella spp. tem 
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sido considerada um bom representante da redução de outros patógenos bacterianos por 

estar  normalmente presente em maiores densidades do que outras bactérias, e por ser 

extremamente resistentes (USEPA, 2003). Vale ressaltar que a inativação desses 

patógenos durante o tratamento do resíduo não depende apenas do tipo de tratamento 

processado, mas também da natureza do patógeno e do seu potencial de inativação 

(SIDHU; TOZE, 2009). 

Das classes de patógenos presentes no lodo, os ovos de helmintos são os mais 

resistentes a vários tipos de processos de inativação (PECSON e colaboradores, 2007). 

Além disso, se concentram com facilidade no lodo devido à sua grande velocidade de 

sedimentação (SIDHU, TOZE, 2009). 

O tempo de máximo de sobrevivência desses ovos pode chegar a sete anos 

(Tabela 03).  Isso o torna o grupo de agentes patogênicos de maior preocupação para um 

processo de reciclagem agrícola do lodo de esgoto. É sabido que apenas um ovo de 

helminto pode se instalar em um hospedeiro e provocar infecção, por outro lado, é 

necessária uma dose mínima infectiva de vírus, bactérias ou protozoários para causar 

doença, segundo a virulência da cepa e a resistência imunológica de indivíduos sadios 

(BONNET; LARA; DOMASZAK, 2000).  

Com a finalidade de avalizar a segurança biológica do uso do lodo destinado à 

agricultura, a resolução CONAMA 375/06 (BRASIL, 2006) estabelece os limites 

máximos permitidos de concentrações de patógenos para esse lodo, subdividindo-o em 

duas classes, de acordo com a Tabela 3. 

Tabela 3 Classes de lodo de esgoto ou produto derivado: agentes patogênicos 

Tipo de lodo de esgoto ou 

produto derivado 

Concentração de patógenos 

A Coliformes Termotolerantes <10
3
 NMP / g de ST 

Ovos viáveis de helmintos < 0,25 ovo / g de ST 

Salmonella ausência em 10 g de ST 

Vírus < 0,25 UFP ou UFF / g de ST 

B Coliformes Termotolerantes <10
6
 NMP / g de ST 

Ovos viáveis de helmintos < 10 ovos / g de ST 

ST: Sólidos Totais; NMP: Número Mais Provável; UFF: Unidade Formadora de Foco; UFP: 

Unidade Formadora de Placa. 

 

Nessa classificação, o lodo de esgoto ou produto derivado considerado classe A 

é resultante de processos de efetiva redução de patógenos, indicando que o mesmo pode 

ser utilizado na horticultura sem restrições. Já o de classe B é resultante de processos de 

diminuição moderada de patógenos, com uso mais restrito, devendo ser aplicado em 
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culturas de grande porte ou reflorestamento (USEPA, 2003; DUARTE e colaboradores, 

2008). 

2.3 TRATAMENTO DO LODO  

A utilização do lodo de esgoto como fertilizante exige um processo de 

tratamento para eliminar os seus contaminantes. Esse tratamento deve passar por etapas 

de estabilização, desaguamento e higienização do lodo produzido. Dessa forma, o 

biossólido gerado passa a ter maior utilidade ou ainda, sua destinação final pode ser 

feita sem problemas ambientais e com baixo custo operacional. Vale ressaltar que o 

gasto com o tratamento do lodo custa em média 50 a 60% do gasto total de uma ETE 

(WEI e colaboradores, 2003). 

Após o tratamento primário e secundário do esgoto, o lodo gerado passa para a 

etapa de desaguamento, a qual pode ser realizada por métodos mecânicos ou por 

secagem natural. Dentre os métodos de secagem natural mais comuns estão os leitos de 

secagem e lagoas de secagem de lodo. Já os métodos mecânicos mais utilizados são: 

centrífugas, filtros prensa de esteira, prensa de placas e prensa parafuso. 

Reduzir ao máximo o teor de água no lodo é de suma importância, porque a 

massa de água dificulta o manuseio, aumenta o custo de transporte e de destinação final, 

além de favorecer o desenvolvimento de organismos patogênicos. Sob condições 

favoráveis, é possível reduzir a umidade do lodo a níveis inferiores a 10%, dificultando 

a sobrevivência de organismos patogênicos (PEDROZA e colaboradores, 2006). 

O leito de secagem é um dos métodos de desaguamento natural mais utilizados 

devido ao custo de implantação reduzido, bem como à simplicidade da operação e 

manutenção de seu processo. Quando o lodo a ser secado é descarregado sobre o leito, a 

água é removida por dois processos: evaporação e percolação. Após alguns dias, o 

fluido inicial do lodo aplicado se transforma numa massa pastosa densa e a percolação 

cessa. A partir de então, a secagem continua somente por evaporação (VAN 

HAANDEL, LETTINGA, 1994).  

A taxa de evaporação depende do clima, da natureza do lodo e da carga de lodo 

aplicada no leito. Quanto à influência do clima, a evaporação é mais rápida quando há 

altas temperaturas, baixa umidade do ar e vento suficiente para assegurar uma 

renovação adequada do ar acima do leito. Quanto à natureza de lodo biológico, um 
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importante fator é o grau de estabilização, pois quanto menor a sua fração de sólidos 

biodegradáveis, mais fácil será secar o lodo. Em relação à carga aplicada, sabe-se que 

quando esta se concentra na faixa de 15 a 40 Kg ST/m
2
 não interfere na produtividade 

do lodo (VAN HAANDEL, LETTINGA, 1994).  

As etapas de estabilização e higienização do lodo têm como objetivo garantir um 

baixo nível de patogenicidade no lodo que, ao ser disposto no solo, não venha causar 

riscos ao meio ambiente e à saúde pública.  

Dentre as tecnologias mais usadas na estabilização do lodo tem-se: a digestão 

anaeróbia, a digestão aeróbia e a secagem ao ar por um período mínimo de três meses. 

Entretanto, muitos parasitas intestinais são pouco afetados por estes processos 

necessitando de uma etapa complementar ou conjugada para sua completa inativação: a 

higienização, a qual envolve os processos de calagem, compostagem ou incineração.  

Entre os princípios básicos capazes de promover a desinfecção do lodo, três 

fatores se destacam como mais indicados: a temperatura, o pH e a radiação solar. Sob 

determinadas condições de intensidade e de tempo em que esses fatores são impostos à 

massa de lodo, pode haver grande eficiência na morte dos organismos patogênicos 

(ILHENFELD; ANDREOLI; LARA, 1999).  

A calagem, ou estabilização alcalina, é o processo pelo qual uma determinada 

quantidade de cal é adicionada ao lodo para aumentar o ph para 12, resultando em uma 

redução da população de micro-organismos e da potencial ocorrência de odores. Nesse 

processo, geralmente são utilizadas a cal virgem (CaO) e a cal hidratada (Ca(OH)2) 

(PINTO, 2007). 

Ao contrário da calagem, a compostagem consiste num processo biológico de 

degradação da matéria orgânica. Os micro-organismos degradam a matéria orgânica 

contida no lodo puro ou em mistura com outros resíduos orgânicos (palhas, serragem, 

podas, parte orgânica do lixo urbano, etc.) em processos exotérmicos gerando calor e 

consequentemente aumento da temperatura. Se esse aumento de temperatura ocorrer por 

um tempo determinado, promoverá a morte de micro-organismos, incluindo os 

patogênicos presentes no lodo (ILHENFELD; ANDREOLI; LARA, 1999).  

A incineração é a inativação de substâncias orgânicas presentes no lodo através 

da combustão, a qual é obtida na presença de excesso de oxigênio. É um processo 

complexo e requer grandes investimentos para implantação. Por não ser viável dentro da 
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concepção de sustentabilidade, só deve ser usada no Brasil se o lodo estiver grande 

quantidade de poluentes orgânicos e metais pesados, ou requerer drástica redução de 

volume (LUDUVICE; FERNANDES, 2007; PINTO, 2007). 

2.4 ALTERNATIVAS DE DESTINO FINAL DO LODO 

O destino final do lodo gerado em ETE é considerado um dos principais 

problemas operacionais dessas estações, não só devido à crescente produção do lodo 

que contrasta com a necessidade de proteção e salubridade ambiental, mas também por 

ser um processo que demanda elevados custos. Dentre as alternativas de destinação 

final, as mais comumente empregadas são: a descarga oceânica (prática atualmente 

proibida), a incineração, o aterro sanitário, landfarming (disposição superficial no solo), 

recuperação de áreas degradadas e a reciclagem agrícola.  

Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e econômica, a eliminação final 

do lodo através de incineração, do uso de landfarming ou pela disposição em aterros 

sanitários deve ser empregada apenas quando sua valorização for impossível, seja 

porque o lodo apresenta contaminações ou então, quando nas áreas próximas à estação 

não existirem solos adequados ou disponíveis (FERNANDES e colaboradores, 2007).  

Na incineração do lodo, tem-se a necessidade de dispor as cinzas resultantes do 

processo em um aterro sanitário. Dependendo da característica do lodo, de 10 a 30% do 

total de sólidos secos permanecem como cinzas (LARA, ANDREOLI, PEGORINI, 

2007). Além disso, existe o grande problema da poluição do ar, pois devido à queima, 

muitos poluentes orgânicos e metais são liberados para a atmosfera. Já o uso de 

landfarmings não provoca tantos problemas, porém, por outro lado, existe o desperdício 

dos nutrientes do lodo, pois este é disposto em elevadas doses no solo, apenas para a 

degradação da matéria orgânica.  

O uso de aterro sanitário é uma alternativa que requer muitos cuidados na sua 

implementação e elevados custos operacionais. Pois, precisam de vários dispositivos de 

controle ambiental para tratamento do percolado, que geralmente é poluente, e 

eliminação de gases, evitando assim, a contaminação de águas subterrâneas e 

superficiais. No Brasil, a maior parte do lodo gerado ainda é destinada aos aterros 

sanitários (POGGIANI; SILVA; GUEDES, 2006).  
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Em relação às áreas degradadas, sabe-se que a alta deficiência de matéria 

orgânica, nutrientes e atividade biológica no solo são características que marcam esses 

locais. Sendo assim, a composição química do lodo de esgoto, juntamente com a sua 

capacidade de melhorar as condições físicas do solo, melhorando a formação de 

agregados, aumentando a capacidade de infiltração, a retenção de água e a aeração, bem 

como criando situações favoráveis para o estabelecimento ou incremento das 

comunidades de organismos, faz desse biossólido um resíduo com grande potencial de 

recuperação de áreas com solos degradados (SKOPURA e colaboradores, 2006; 

BONITO, 2008). 

Diante das características supracitadas, e ressaltando a presença em grande 

concentração de nitrogênio e fósforo (elementos essenciais às plantas) no lodo, destaca-

se o grande potencial desse biossólido para uso como insumo agrícola. Sua utilização 

para esse fim tem sido considerada a mais ambientalmente correta, pois promove o 

retorno aos nutrientes no solo, colaborando para o fechamento do ciclo de nutrientes 

(FERREIRA; ANDREOLI; JURGENSEN, 1999).  

Apesar das várias vantagens na utilização do lodo de esgoto na reciclagem 

agrícola, observa-se que existem alguns entraves tanto sociais quanto técnicos. Seus 

impactos estão diretamente relacionados à qualidade do lodo, às características da área 

de aplicação, às taxas de aplicação e às culturas selecionadas. Os principais fatores 

limitantes à sua utilização são associados ao risco de contaminação por elementos 

tóxicos e à presença de patógenos, ambos comprometendo a saúde pública, animal e 

vegetal e a qualidade do meio ambiente (LARA, ANDREOLI, PEGORINI, 2001). 

Além disso, existe o fato de que o lodo é produzido durante todo o ano, enquanto sua 

aplicação no solo ocorre apenas uma ou duas vezes por ano, o que consequentemente, 

gera a necessidade de estocagem (FYTILI; ZABANIOTOU, 2008).  
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3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Este trabalho é um estudo de natureza quantitativa do tipo descritivo, onde se 

propôs caracterizar os parâmetros físico-químicos e os indicadores microbiológicos e 

parasitológicos do lodo gerado no reator UASB da ETE Contorno do município de Feira 

de Santana, Bahia, segundo a Resolução CONAMA 375/06. 

3.2 ÁREA DE ESTUDO 

A Estação de Tratamento Contorno está localizada nas proximidades do Bairro 

Pedra do Descanso. Entre as demais estações de tratamento de esgoto, do município é a 

única que possui uma unidade de lodo ativado. A ETE foi projetada para tratar os 

esgotos domésticos, porém além destes, recebe resíduos de clínicas, de hospitais, do 

comércio, de órgãos públicos e de indústrias (ALMEIDA, 2008). Gera em média uma 

vazão de 156 L/s, em um tempo de detenção total de aproximadamente quatro dias.  

A Estação de Tratamento Contorno é constituída de tratamento preliminar; 

primário e secundário. O tratamento secundário ocorre através de reatores do tipo 

UASB, em série com uma lagoa aerada (duas em paralelo) e com decantador secundário 

(quatro em paralelo). O efluente é lançado no Riacho Principal, afluente da bacia de 

acumulação da barragem Pedra do Cavalo. 

Vale destacar que dentre as medidas de controle operacional da ETE, não são 

observados aspectos de eficiência dos reatores quando da realização dos descartes do 

lodo. As estratégias de descarte do lodo correspondem a observações empíricas e à 

conveniência da operação em relação à disponibilidade de espaço das lagoas de lodo e 

leitos de secagem. 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

Esta pesquisa foi realizada a partir de amostras de lodo de um reator UASB da 

ETE Contorno. O lodo foi retirado em dois pontos distintos desse reator, que tem 5m de 

profundidade. O primeiro ponto foi do leito de lodo, a 4,8 m de profundidade (Lodo A) 
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e o segundo foi da região da manta de lodo, a 3,1 m de profundidade (Lodo B). Para a 

retirada do lodo foi utilizada uma bomba de sucção e o transporte para os leitos de 

secagem foi feito por caminhões limpa-fossa distintos (Figura 5:).  

 

 

3.4 MONTAGEM DO EXPERIMENTO 

Para a análise do processo de secagem desse lodo foi realizado um procedimento 

experimental com seis células de leitos de secagem em escala-piloto (Figura 6: Figura 

7:). Esses leitos foram construídos próximos à área de compostagem e reciclagem de 

resíduos sólidos do Campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).  

As células dos leitos de secagem apresentam 1,00 m de largura, 2,00 m de 

comprimento e 1,00 m de altura, tendo área superficial de 1m3, fundo com declividade 

em direção à tubulação de coleta do líquido percolado e camadas drenantes constituídas 

por materiais de diferentes granulometrias (NBR 12209/1992). Os leitos permaneceram 

sem cobertura durante todo o experimento, a fim de simular as mesmas condições de 

secagem da ETE Contorno. 

Para a realização das análises, foi disposto 1m³ de lodo em cada célula. Foram 

realizadas três coletas de lodo de cada ponto do reator, com intervalo de um mês. A 

primeira descarga foi realizada após seis meses de funcionamento do reator, que iniciou 

a operação sem inóculo. A vazão de lançamento do lodo não foi medida, uma vez que 

Figura 5: Caminhão limpa–fossa despejando lodo no leito de secagem 
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não existe dispositivo para controle da vazão no sistema de bombeamento de lodo dos 

caminhões limpa-fossa. 

 

 

 

 

3.5 MONITORAMENTO DO PROCESSO DE SECAGEM DO LODO 

O período de monitoramento do lodo ocorreu entre os meses de agosto de 2010 e 

janeiro de 2011 e a partir de cada célula de leito foram realizadas seis coletas ao longo 

de 90 dias (nos tempos 0, 15, 30, 60 e 90 dias). Estas coletas tiveram como referência a 

NBR 10007/97. A composição amostral foi obtida dividindo inicialmente o leito de 

secagem em uma rede quadriculada imaginária. De cada quadrícula foi retirada, com 

auxílio de uma concha ou pá coletora, quatro subamostras representativas da área, 

Figura 6:  Disposição dos leitos de secagem no sistema experimental. 

Figura 7: Corte A do leito de secagem 
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formando uma amostra composta de 1000g (peso úmido). Foram utilizados baldes do 

tipo inox, com capacidade de 5L para as coletas de lodo e transporte até o local de 

análise.  

As amostras coletadas em cada célula foram encaminhadas para análise nos 

Laboratórios de Saneamento, de Biotecnologia de alimentos e de Análises Clínicas da 

UEFS.  

3.6 PARÂMETROS PARA ANÁLISE 

Para estudo do esgoto da ETE Contorno, foram realizadas análises físico-

químicas, microbiológicas e parasitológicas. As análises que seguem foram 

selecionadas por indicarem a estabilização do lodo, bem como interferirem diretamente 

na atividade e desenvolvimento dos micro-organismos em questão.  

3.6.1 Parâmetros físico-químicos 

A análise físico-química do lodo de esgoto consistiu na determinação dos sólidos 

totais (ST), sólidos voláteis (SV), umidade, carbono orgânico total (COT), nitrogênio, 

temperatura e pH nos tempos 0, 7, 15, 30, 60 e 90 dias, determinação dos nutrientes (P, 

K, Mg, Na, Ca, Mn), metais pesados (Cd, Co, Cu, Ni, Pb, Zn) e lipídios nos tempos 0 e 

90 dias. Essas análises foram realizadas em triplicata e a determinação da concentração 

foi dada em peso seco para todos os parâmetros.  

Para a determinação do pH, 10 g de amostra foram diluídas em 50 mL de água 

destilada e deionizada. Em seguida, o pH do sobrenadante foi medido com pHmetro 

(HANDA; NOGUEIRA, 2000).   

Os Sólidos Totais (ST) e os Sólidos Totais Voláteis (SV) foram determinados de 

acordo com o método gravimétrico NBR 10664/89. O teor de Umidade, a partir do teor 

de Sólidos Totais usando a equação:  

% Umidade = 100 - %ST 

A partir dos valores de Sólidos Voláteis Totais, utilizou-se o fator de correção     

f = 1,86, para a obtenção dos valores do Carbono Orgânico Total (COT). A equação de 

correção encontra-se descrita abaixo. 
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𝐂𝐎𝐓 =
𝐒𝐕𝐓

𝟏, 𝟖𝟔
 

O método utilizado para o lipídio total foi o da separação de fases com a 

utilização de clorofórmio, metanol e água. A amostra é homogeneizada juntamente com 

metanol e clorofórmio deixando formar apenas uma fase. Depois mais clorofórmio é 

adicionado, juntamente com a água estabelecendo-se assim duas fases. Os lipídeos 

ficam na fase do clorofórmio, sendo removidos por evaporação a 100ºC em cápsula 

previamente tarada (CECCHI, 1999). O lipídio total foi calculado conforme a equação 

abaixo:  

%𝐋𝐢𝐩í𝐝𝐢𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬 =
𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐩í𝐝𝐢𝐨𝐬  𝐠 × 𝟒 × 𝟏𝟎𝟎

𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐚 𝐚𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 (𝐠)
 

Para a determinação do Nitrogênio total foram realizadas três etapas: digestão da 

amostra com ácido sulfúrico; destilação em um destilador microkjedahl e titulação com 

uma solução padrão de ácido hidroclorídrico, fator 0,98 na presença de uma mistura de 

indicadores (verde de bromocressol e vermelho de metila).  O nitrogênio foi calculado 

conforme a Equação abaixo: 

%𝐍 =
𝐯𝐨𝐥 𝐇𝐂𝐥 (𝐦𝐋) × 𝒇𝐇𝐂𝐥 × 𝒏𝐇𝐂𝐥 × 𝑷𝒆𝐍

𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 (𝐠)
 

Onde:  

f = fator do ácido 

n = normalidade do ácido 

Pe N = peso específico do Nitrogênio  

 

Os teores de metais pesados (Cd, Co, Mn, Ni, Pb), macronutrientes (K, Mg, Ca) 

e micronutrientes (Na, Cu, Zn, Mn) foram determinados após digestão das amostras do 

composto em meio ácido (HN2, HCl e H2O2), pelo método EPA 3050B/1996. As 

concentrações foram determinadas por Espectrometria de Absorção Atômica (AAS), 

Avanta GBS Plus, conforme o método EPA 7000B/2007 (U.S.EPA, 1996; 2007).   

O Fósforo (P) foi determinado na forma de fosfato por espectrofotometria, 

conforme o método do ácido ascórbico (AWWA, 1998). Onde a amostra foi diluída em 

HCl 1:1 e água deionizada, em seguida foi adicionado o reagente combinado (H2SO4, 
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antimônio tartárico, molibdato de amônio, ácido ascórbico e água) para a posterior 

leitura no aparelho.  

3.6.2 Parâmetros microbiológicos e parasitológicos 

As análises microbiológicas realizadas incluíram a determinação de coliformes 

totais (CTO) e termotolerantes (CTE), contagem de Enterococos, E. coli e Salmonella 

spp. nos tempos 0, 7, 15, 30, 60 e 90 dias, contagem de Fungos (bolores e leveduras) 

nos tempos 0, 30, 60 e 90 dias, e contagem de Clostridium spp.  nos tempos 0 e 90 dias.  

Para a realização dessas análises, foram necessárias diluições seriadas da 

amostra. Nesse processo, 25g de amostra foram adicionadas em 225mL de água de 

diluição, constituindo a diluição inicial 1:10 (10
-1

). Em seguida, foram retiradas 10 mL 

dessa diluição que foi adicionada em um volume de 90 mL de água de diluição, 

formando a diluição 10
-2

. As diluições subsequentes foram obtidas da mesma maneira.  

3.6.2.1 Coliformes totais e termotolerantes  

A determinação dos coliformes totais e termotolerantes foi realizada através do 

método do Número Mais Provável (NMP) por tubos múltiplos, onde alíquotas de 1,0 

mL das amostras diluídas foram inoculadas numa série de 3 tubos para cada diluição 

contendo Caldo Lauril Sulfato Triptose (teste presuntivo). Para os testes confirmativos 

foram utilizados Caldo Verde Brilhante Bile Lactose 2% (VBBL) e Caldo E. coli (EC), 

todos com tubos de Durhan para verificação da produção de gás (AWWA, 1998).  

O cálculo do NMP foi realizado com o auxílio do programa BAM-MPN 

(Bacteriological Analytical Manual- Most Probable Nunber for serial dilutions) 

(BLODGETT, 2002). 

3.6.2.2 E. coli e Salmonella spp. 

Foi realizada a técnica de contagem diferencial de Escherichia coli e Salmonella 

spp. em Ágar Cromogênico (Hicrome) pelo método de plaqueamento em superfície, 

com quatro diluições, em duplicata. As diluições que apresentaram contagem total 
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(E.coli + Salmonella) no intervalo de 25 a 250 colônias foram selecionadas para a 

confirmação de colônias típicas e atípicas de E. coli e Salmonella spp.  

Para a contagem de E. coli  foram selecionadas colônias de coloração verde-

azulada, característica dessa espécie. Para confirmação dessas colônias, utilizou-se a 

técnica de esgotamento por estrias de inóculo em superfície de ágar Eosina Azul de 

Metileno (EMB), incubadas a 35ºC por 24 horas. As colônias que apresentaram núcleo 

com centro preto, com ou sem brilho metálico foram consideradas típicas e selecionadas 

para a realização das provas bioquímicas de indol, vermelho de metila (VM), Voges-

Proskauer (VP) e citrato (N. SILVA e colaboradores, 2007).  

Para quantificação da Salmonella spp. em ágar cromogênico foram selecionadas 

as colônias que apresentaram coloração entre tons rosa e roxo. Estas passaram por testes 

de confirmação preliminares em ágar Tríplice Açúcar Ferro (TSI) e ágar Lisina Ferro 

(LIA), testes confirmativos em caldo Uréia de Christensen, além de teste sorológico 

somático (anti-soro polivalente – Poli O) (N. SILVA e colaboradores, 2007). Ao 

término dos testes confirmativos, as colônias consideradas atípicas foram subtraídas da 

contagem inicial em ágar cromogênico (Figura 8:). 

  

 

3.6.2.3 Enterococus spp. 

A quantificação de Enterococos foi realizada pela contagem em Ágar Azida 

Esculina pelo método de plaqueamento em superfície (N. SILVA e colaboradores, 

2007). As colônias típicas apresentaram núcleo negro e hidrolizaram a esculina presente 

Figura 8: Colônias típicas e atípicas do gênero Salmonella spp. em ágar cromogênico. 

Colônias 

típicas 

Colônias 

atípicas 



47 

 

no ágar, característica observada por meio do escurecimento do meio de cultura em 

volta da colônia. Foi utilizado o intervalo de contagem entre 15 a 150 colônias por 

placa.  

3.6.2.4 Clostridium spp. 

A quantificação de Clostridium spp. foi realizada por contagem em ágar Triptose 

Sulfito Cicloserina (TSC) pelo método de plaqueamento em profundidade, em 

anaerobiose (N. SILVA e colaboradores, 2007). O intervalo selecionado para contagem 

das colônias foi de 25 a 150. As colônias negras foram consideradas típicas e 

selecionadas para a realização das provas bioquímicas de indol, nitrato-motilidade, 

lactose-gelatina e catalase, além da coloração de Gram para verificação da presença de 

endósporos, típicos desse gênero.  

3.6.2.5 Fungos 

Os Fungos foram isolados em ágar Batata Dextrose (PDA), pelo método de 

plaqueamento em superfície (N. SILVA e colaboradores, 2007). Foram selecionados 

para contagem os Fungos na forma filamentosa (bolores) e leveduriforme, no intervalo 

de 10 a 100 colônias.  

3.6.2.6 Ovos viáveis de helmintos 

A determinação da quantidade de ovos viáveis de helmintos foi realizada por 

dois métodos diferentes: método de Yanco (1997) com algumas modificações propostas 

por Coelho, Carvalho e Araújo (2002), que utiliza a técnica da sedimentação, e M. Silva 

e colaboradores (2007) que utiliza a centrifugação. Após a contagem em câmara de 

Sedgwick-Rafter, foi utilizado o cálculo abaixo, para obtenção da concentração expressa 

em g/kg de ovos de helmintos, em matéria seca. Onde ST corresponde ao valor em 

percentual de Sólidos Totais da amostra. 

𝐍° 𝐨𝐯𝐨𝐬/𝐠 𝐒𝐓 =
𝐧° 𝐨𝐯𝐨𝐬 𝐗 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐜â𝐦𝐚𝐫𝐚  𝐦𝐋 +  %𝐒𝐓
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3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados obtidos, a partir da pesquisa experimental foram ordenados e 

classificados em três categorias: físico-químicos, microbiológicos e parasitológicos.  

Todos os dados foram submetidos à análise de variância ao nível de 5% de 

probabilidade para comparação entre os dois tratamentos estudados. Os dados obtidos 

em função do tempo de secagem foram avaliados por ANOVA e quando apresentaram 

efeitos significativos, foram submetidos aos testes de comparação de médias de t de 

Student para amostras com duas varáveis ou ao teste de Skott Knott para comparação 

múltipla de variáveis, dentre do mesmo tratamento. Os testes foram realizados no 

programa SISVAR
®
 versão 4.6, 2003. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sabendo-se que no processo de secagem natural do lodo, os fatores ambientais 

como índice pluviométrico e temperatura exercem grande influência na remoção da 

umidade do lodo, foram coletados, na Estação Climatológica da Universidade Estadual 

de Feira de Santana, os dados de pluviometria, temperatura máxima e umidade relativa 

do ar, durante o período da pesquisa.  

Na Figura 9: estão representados os valores referentes a cada fator mencionado. 

Durante todo o experimento, verificou-se que o período de maior índice de precipitação 

foi nos meses de outubro a dezembro de 2011, o que pode ter interferido no processo de 

secagem do lodo disposto nos leitos, uma vez que estes permaneceram descobertos. 

 

 

 

No período experimental, as temperaturas médias do lodo A (4,8m) e B (3,1m) 

(Tabela 04) variaram de 22 a 30ºC. A temperatura inicial (1º dia) diferiu das demais 

devido à leitura ter sido realizada por volta do meio-dia, enquanto os demais registros 

foram feitos às sete horas da manhã. 
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4.1 AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO LODO 

Os valores médios e os desvios padrões das análises de Umidade, ST, SV, 

SV/ST, pH e temperatura das amostras do lodo retirado do ponto A e do ponto B podem 

ser visualizados na Tabela 4.  

Em geral, verificou-se que apesar de ambos os tratamentos apresentarem mais de 

90% de umidade no início do processo, o lodo B alcança teor de sólido satisfatório para 

sua remoção do leito (ST=30%) (GONÇALVES e colaboradores, 2001), 

aproximadamente no 30° dia de exposição, enquanto para o lodo A esse teor é 

observado no dia 60°. Isso implica afirmar que o lodo B possui melhores condições de 

desaguamento que o lodo A, necessitando assim, de menor ciclo de secagem em leito, o 

que ocorre devido à diferença inicial da concentração de sólidos totais entre esses dois 

lodos (5,39 e 1,46%, para os lodos A e B, respectivamente).  Entretanto, considerando o 

parâmetro de dimensionamento dos leitos de secagem da ETE Contorno, o melhor lodo 

a ser descartado do reator seria o lodo A, pois, devido ao seu maior percentual inicial de 

sólidos demandaria um menor volume de lodo excedente a ser descartado do reator, e 

consequentemente requereria menor área para o leito de secagem.  

A partir do 30º dia, verifica-se pouca oscilação de SV, entretanto, valores abaixo 

de 38% são observados no 90º dia. Os dados da relação SV/ST demonstraram que o 

lodo B alcança estabilidade (SV/ST < 0,70, segundo a resolução CONAMA 375/06) 

com 60 dias de secagem (0,64) e o lodo A com 90 dias (0,57). Os dados obtidos indicam 

que houve efeito (α=0,05) do tempo de secagem em leito sobre os parâmetros 

supracitados, que para o lodo A foi a partir do 7º dia, e para o lodo B a partir do 30º dia 

(excetuando-se SV/ST).  

Os ST do lodo A e B no 30º dia se assemelham aos resultados de Salihoglu e 

colaboradores (2007), onde o lodo de esgoto foi submetido a desaguamento mecânico, e 

em seguida, disposto à secagem em leitos cobertos com ventilação forçada, alcançando 

percentual de ST de 35% em 15 dias no verão e 30 dias no inverno. O SV inicial nesse 

estudo foi de 60,4%, semelhante ao SV inicial do lodo A e B. 

Em relação ao pH, verifica-se que o lodo A apresentou maior variação (5,9-7,8) 

que o lodo B (7,3-6,0) e uma diminuição (P<0.05) foi observada a partir do 60º de 

secagem.  
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Tabela 4 Percentuais médios (desvio padrão) da Umidade, ST, SV, relação SV/ST, pH e 

temperatura nos lodos A e B, durante o período de secagem em leito. 

Ponto de 

coleta 

Tempo 

(dias) 

UMIDADE 

(%) 
ST (%) SV (%) SV/ST pH TEMP.(ºC) 

A 

(4,8m) 

0 94,61(±1,53)a 5,39(±1,53)d 56,00(±3,37)a 11,10(±3,59)a 6,80(±0,20)b 30,33(±1,53) 

7 81,01(±1,52)b 18,99(±1,52)c 57,02(±4,23)a 3,01(±0,01)b 7,80(±0,96)a 24,33(±2,31) 

15 78,55(±2,73)b 21,45(±2,73)c 50,23(±2,01)b 2,60(±0,91)b 7,40(±0,35)a 22,00(±1,00) 

30  75,78(±2,96)b 24,22(±2,96)c 45,08(±3,63)c 1,89(±0,40)b 7,50(±0,10)a 23,67(±3,05) 

60 60,30(±9,43)c 39,87(±9,72)b 39,41(±2,27)d 1,04(±0,27)b 6,30(±0,92)b 24,00(±1,00) 

90 40,58(±5,93)d 59,42(±5,93)a 34,11(±1,66)d 0,57(±0,08)b 5,90(±0,21)b 24,00(±1,00)  

B 

(3,1m) 

 

0 98,54(±1,03)a 1,46(±1,03)b 64,38(±7,15)a 18,03(±3,83)a 7,30(±0,25)a 30,00(±1,00) 

7 88,60(±6,60)a 11,40(±6,60)b 56,49(±1,71)a 7,54(±6,68)b 7,20(±0,10)a 23,67(±0,58) 

15 81,18(±7,53)a 18,82(±7,53)b 55,93(±5,12)a 3,46(±1,86)b 7,30(±0,46)a 22,00(±1,00) 

30 69,98(±14,27)a 30,02(±14,27)b 46,33(±8,21)b 2,08(±1,71)b 6,70(±0,20)a 23,00(±3,00) 

60 36,16(±14,14)b 63,84(±14,14)a 39,54(±1,72)b 0,64(±0,16)b 6,20(±0,11)b 24,00(±1,00) 

90 22,94(±16,04)b 77,06(±16,04)a 35,99(±1,92)b 0,48(±0,10)b 6,00(±0,56)b 23,33(±0,58) 

Médias (n=3) seguidas de mesma letra na coluna de um mesmo ponto de coleta, não diferem entre si (Pelo teste de 

Skott-Knott (α=0,05). 

 

A redução do pH ao longo do tempo de retenção no leito de secagem é 

consequente da atividade microbiana, onde durante o processo de decomposição ocorre 

a quebra de material orgânico complexo em ácidos orgânicos intermediários, o que 

resulta na diminuição desse pH (BERTOLDI, VALLINI e PERA, 1983). Apesar da 

diminuição dos valores de pH em ambos os tratamentos, verifica-se que esses valores  

permanecem numa faixa próxima ao neutro, conferindo ao lodo melhores condições 

para que a atividade microbiológica se desenvolva, pois grande parte dos micro-

organismos atuam em pH próximo da neutralidade. Estudos de caracterização de lodo 

realizados por Silva e colaboradores (2006), Agustini e Onofre (2007), Salihoglu e 

colaboradores (2007), Dacera e Babel (2008) e Carbonell (2009) também encontraram 

pH na faixa da neutralidade, sendo essa característica comum nesse tipo de material.  

Quanto à concentração de lipídeos totais (Tabela 5), a Análise de Variância 

realizada demonstrou que os lodos A e B são estatisticamente iguais. Quando analisado 

os tratamentos em separado, foi observada diferença (α=0,10) entre o início e o final do 

processo de secagem para ambos os tratamentos, com redução do teor de gordura de 64 

e 52%, para o lodo A e B, respectivamente.   

A presença de ácidos graxos no lodo é preocupante, pois a exposição dos micro-

organismos ao lipídio afeta a distribuição da biomassa, conferindo-lhes, muitas vezes, 

resistência ao calor. No estudo realizado por Alves e colaboradores (2001), onde foi 

avaliado o desenvolvimento da biomassa em reatores anaeróbicos sem lipídio e com 
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lipídio em diferentes concentrações, observou-se que o biofilme formado com a 

presença de lipídio era mais resistente que o biofilme formado sem a presença do 

lipídio.  

Tabela 5 Percentuais médios de carbono total, nitrogênio total, lipídios e relação C/N nos lodos A 

e B, durante o período de secagem em leito. 

Ponto de 

coleta 

Tempo 

(dias) 

CARBONO 

ORGÂNICO 

TOTAL (%) 

NITROGÊNIO 

(%) 
C/N 

LIPÍDIOS 

(%)* 

A 

(4,8m) 

0 31,11 (±1,87)a 1,05 (±1,27) 10,98 (±2,03)a 19,67 (±1,86)a 

7 31,67 (±2,35)a 3,35 (±0,39) 9,55 (±1,47)a  

15 27,91 (±2,58)b 3,44 (±0,65) 8,44 (±2,59)a  

30 25,04 (±2,01)c 3,67 (±0,65) 7,02 (±1,65)b  

60 21,89 (±1,26)d 4,23 (±0,74) 5,26 (±0,70)b  

90 18,95 (±0,92)d 3,51 (±0,24) 5,42 (±0,57)b 7,00 (±9,21)b 

B 

(3,1m) 

0 35,76 (±3,97)a 3,14 (±0,01) 11,39 (±1,27)a 15,33 (±2,10)a 

7 31,38 (±0,94)a 3,39 (±0,82) 9,65 (±2,38)a  

15 31,07 (±2,84)a 3,03 (±0,64) 10,73 (±3,41)a  

30 25,74 (±4,57)b 3,23 (±0,71) 8,06 (±0,89)b  

60 21,91 (±0,94)b 3,83 (±0,17) 5,73 (±0,33)b  

90 19,99 (±1,06)b 3,40 (±0,61) 5,99 (±0,90)b 7,33 (±5,70)b 

Médias (n=3) seguidas de mesma letra na coluna de um mesmo ponto de coleta não diferem 

entre si pelo teste de Skott-Knott (α=0,05). *P<0,10).  

 

As concentrações de COT foram reduzindo gradativamente ao longo dos 90 dias 

(P ≤ 0,05). Para o lodo A, os valores diminuíram a partir do 15º até o 60º dia, enquanto 

que no lodo B, os valores apresentaram redução a partir do 30º dia (P ≤ 0,05), não 

variando até o final do processo de secagem. A redução de COT pode ser justificada, 

devido aos processos de decomposição aeróbia e anaeróbia da matéria orgânica, onde 

parte do carbono é liberada na forma de gás carbônico e metano.  

Os valores de COT, para ambos os tratamentos, são semelhantes à média de 

38,3% encontrada por Dacera e Babel (2010), que caracterizaram o lodo proveniente de 

uma ETE na Tailândia, resultante de digestão anaeróbia e posterior desaguamento no 

filtro-press. Carbonell (2009) encontrou valor de 25,24% em amostras de lodo retirado 

de ETE no sul da Espanha, submetido à estabilização anaeróbia termofílica.  

Os percentuais de N, para ambos os tratamentos, não diferiram estatisticamente 

entre os tempos analisados. Não houve perda nem ganho desse componente, 

permanecendo os valores praticamente invariáveis do início ao final do período de 

análise. 
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A redução de C/N passa a ser significativa a partir do 15º dia, para ambos os 

tratamentos, devido à redução dos níveis de COT. Os valores finais de 5,42 e 5,99 para 

o lodo A e B, respectivamente, estão de acordo com a média encontrada no manual do 

PROSAB- Programa de pesquisa em Saneamento Básico (1999), variando entre 5 e 11.  

Segundo Bertoldi, Vallini e Pera (1983), baixas relações de C/N provocarão um 

retardamento no processo de decomposição, bem como o aumento da perda de 

nitrogênio. Se as taxas iniciais são altas, os micro-organismos irão oxidar o excesso de 

carbono, até que a relação C/N chegue a um valor mais conveniente para seu 

metabolismo. Em lodos ativados essa faixa está entre 6 e 8, enquanto em lodos sem 

tratamento (cru) está entre 7 e 12. Os valores de C/N encontrados nesse trabalho estão 

de acordo com Agustini e Onofre (2007), que encontraram o valor de 5,00 em lodo 

seco, e Guedes e colaboradores (2006), que encontraram o valor de 9,23, em ETE no 

Brasil.  

Os resultados das análises de macronutrientes (P, K, Ca e Mg) e micronutrientes 

(Mn e Na) estão representados na Tabela 6. Pelo teste de SNK (α=0,05), o lodo A e B 

são estatisticamente semelhantes para esses parâmetros.  

Em relação à diferença entre os tempos estudados, dentro do mesmo tratamento, 

apenas o Ca, no lodo A, apresentou diferença significativa do início para o final do 

processo de secagem, com incremento de 59%. As concentrações dos demais nutrientes 

para esse tratamento, com exceção do P, apresentaram baixas variações.  

 

Tabela 6 Concentração em g/Kg de MS (desvio padrão) de macro e micronutrientes nos lodos A e 

B, durante o período de secagem em leito.   

  Tempo 

 (dias) 

  Macro e Micronutrientes     

  K P Ca Mg Mn Na 

A 

(4,8m) 

0 3,37(±0,92) 5,07(±8,57) 14,27(±7,19)b 2,75(±0,94) 0,06(±0,02) 3,93(±1,22) 

90 2,90(±0,80) 16,07(±25,28) 34,80(±5,50)a 3,30(±1,17) 0,11 (±0,031) 1,85(±0,85) 

B 

(3,1m) 

0 12,65(±11,22) 2,75(±4,05) 32,61(±44,41) 14,39(±15,11) 0,12(±0,17) 23,82(±30,61) 

90 3,64(±1,61) 40,34(±36,67) 41,88(±23,71) 3,90(±1,84) 0,13(±0,06) 1,63(±0,61) 

Médias (n=3) seguidas de mesma letra na coluna de um mesmo ponto de coleta não diferem entre si pelo teste de t student 

(P<α =0,05).  

 

Apesar de não haver diferença estatística entre os teores de nutrientes do 

tratamento B nos tempos analisados, os valores encontrados apresentaram grandes 

variações. As concentrações de K, Mg e Na reduziram em 71%, 73% e 93%, 

respectivamente, enquanto o P teve incremento de 93%. Hoffmann e colaboradores 
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(2010), analisando lodo submetido a desaguamento mecânico de uma ETE em Dresden, 

observaram que no lodo desaguado houve redução das concentrações de K, Na, Mg e P 

em até 90%, apenas o Ca apresentou  menor variação com incremento de cerca de 10% . 

O incremento de Ca pode ser creditado à atividade microbiana, especialmente 

pela ação dos Fungos, os quais são capazes de dissolver minerais e mobilizar metais, 

mais rápido e de forma mais eficiente que as bactérias (POINTING e BELNAP, 2012).  

Essa diferença nas oscilações dos teores de nutrientes entre o lodo A e B pode 

ser justificada pela heterogeneidade das amostras em questão. O lodo B, por ser 

proveniente de uma zona de mistura do digestor, possui uma composição bastante 

heterogênea, além de ser mais flúido, quando comparado ao lodo A. Isso pode ser 

atestado pela diferença dos valores do desvio padrão, que para o lodo B foram mais 

elevados.  

As concentrações de NPK e dos demais nutrientes do lodo A e B estão entre as 

médias encontradas nos trabalhos realizados por Guedes e colaboradores (2006); Silva e 

colaboradores (2006); Agustini e Onofre (2007); Freier e colaboradores (2007) e 

Carbonell (2009). De forma geral, as concentrações finais de Carbono e dos nutrientes 

analisados, conferem aos lodos em estudo um potencial agronômico, sendo que a 

necessidade desses nutrientes para as plantas varia entre as culturas.  

Na Tabela 7 estão representados os teores de metais pesados dos dois 

tratamentos pesquisados, comparados com os limites máximos permitidos pela 

Resolução CONAMA 375/06 (BRASIL, 2006). Com exceção do Zn, os outros metais 

não apresentaram diferença estatística entre os tratamentos A e B, pelo teste de SNK 

(α=0,05).  

 

Tabela 7 Concentração em mg/Kg de MS (desvio padrão) de metais pesados nos lodos A e B,  e 

segundo CONAMA 375/2006, durante o período de secagem em leito.  

  Tempo 

(dias) 

            

  Ni Co Pb Cu Zn Cd 

A 

(4,8m) 

0 26,42(±11,21)b 3,76(±1,98)b 254,86(±43,02) 170,50(±80,93)a 457,91(±365,86) traços 

90 53,98(±8,15)a 10,44(±3,06)a 206,14(±29,48) 34,64(±8,41)b 894,07(±81,00) traços 

B 

(3,1m) 

0 50,57(±73,07) 6,84(±10,51) 380,74(±392,67) 481,92(±440,23) 2616,80(±0,00)a traços 

90 61,13(±26,87) 12,28(±4,23) 202,67(±39,55) 44,48(±19,97) 1084,61(±607,27)b traços 

Brasil (2006) 420 -- 300 1500 2800 39 

Médias (n=3) seguidas de mesma letra na coluna de um mesmo ponto de coleta não diferem entre si pelo teste de t 

student (α =0,05).  

Traços - indicam valores abaixo do limite detectável pelo método utilizado (2 mg/Kg). 
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Para o lodo A, os teores de Ni, Co e Cu diferiram (P ≤ 0,05) entre o início e o 

final do período de estudo, sendo que o Ni e o Co apresentaram aumento significativo, 

enquanto o Cu teve sua concentração reduzida. O Pb apresentou baixa variação, e o Cd, 

apenas traços. Para o lodo B, somente o Zn apresentou variação significativa, reduzindo 

sua concentração em 58% ao final do processo.  Os demais metais apresentaram baixa 

variação para esse tratamento.   

A variabilidade das concentrações dos metais, antes e após tratamento, também 

foi verificada por Hoffmann e colaboradores (2010), que analisando lodo submetido a 

desaguamento mecânico, encontraram um aumento de até 90% das concentrações 

iniciais dos metais analisados (Cr, Cu, Pb, Ni, Zn).  

Segundo Kihel (2004), esse aumento é devido à grande perda de carbono na 

forma de CO2 durante o processo de decomposição, ocasionando um aumento relativo 

da concentração dos elementos inorgânicos. Por outro lado, durante esse processo, os 

metais podem ser metabolizados pelos micro-organismos por adsorção ou quelação, 

associando-se às cadeias carbônicas, e dificultando a sua atomização, o que 

consequentemente, limita sua detecção em laboratório (CORREIA, 2009). Tal fato pode 

justificar a redução das concentrações de Pb e Cu. 

O metal de maior concentração, nos lodos A e B, foi o zinco. Segundo Smith 

(2009) essa característica é comum em amostras de lodo de esgoto.  Os valores 

encontrados para Ni, Co, Pb, Cu e Zn estão de acordo com os resultados de Goi e 

colaboradores (2006); Guedes e colaboradores (2006); Agustini e Onofre (2007); 

Salihoglu e colaboradores (2007) e Carbonell (2009).  Nas pesquisas realizadas por 

Tsutiya (1999); Freier e colaboradores (2007) e Dacera e Babel (2008), as 

concentrações de Pb e Zn também foram semelhantes, entretanto os valores de Cu e Ni 

diferiram por serem muito mais elevados.   

Considerando as concentrações finais dos metais, para ambos os tratamentos, 

verifica-se que todas estão abaixo dos limites máximos permitidos pela resolução 

CONAMA 375/06. Os valores de cobalto, não referidos nessa resolução, estão de 

acordo com o valor máximo permitido pela resolução sueca, que admite até 60 mg/Kg 

de massa seca desse elemento (ATEC, 2002). Nesse sentido, conclui-se que, em relação 

a este parâmetro, os lodos pesquisados podem ser utilizados na agricultura.  
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4.2 AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DO LODO 

O Quadro 2 sumariza os resultados considerados típicos para os testes 

bioquímicos e sorológicos realizados para Salmonella spp., Clostridium spp. e E. coli.  

 Quadro 2. Caracterização das espécies típicas de Salmonella spp., E. coli e Clostridium spp.  

Micro-organismo Teste 

Salmonella TSI LIA H2S Urease Soro 

 T T/A +/- - + 

E. coli BEM Citrato Indol VM VP 

 BM/BMA - +/- + - 

Clostridium Indol Nitrato Motilidade Catalase Lactose/ 

Gelatina 

 - - + + +/ +- 

Legenda: - (negativo); + (positivo); T (Típica); A (Atípica), BM (Brilho Metálico); 

BMA (Brilho Metálico Ausente). 

 

As provas bioquímicas realizadas para o gênero Clostridium spp. não permitiram 

a identificação exata a nível de espécie, mas, é provável que as espécies encontradas não 

sejam de C. perfringens, pois todas apresentaram motilidade positiva, característica 

ausente para C. perfringens.   

O levantamento de micro-organismos, tanto os indicadores quanto os 

patogênicos é de grande relevância em estudos de caracterização do lodo. Muitos 

trabalhos determinam apenas a presença de micro-organismos indicadores para inferir a 

presença/ausência de patógenos. Entretanto, o levantamento de bactérias indicadoras é 

melhor indicado para o monitoramento da eficiência do tratamento em si, pois, sabe-se 

que a resistência das bactérias diferem de um grupo para outro, denotando, além disso, a 

necessidade  da utilização de mais de um microrganismo indicador (SAHLSTROM, 

2003; POURCHER e colaboradores 2005; SIDHU e TOZE, 2009, WÉRY e 

colaboradores, 2008). 

Nesse sentido, esse trabalho propôs a determinação de quatro micro-organismos 

indicadores: Coliformes totais e termotolerantes, Enterococos e Fungos; e três 

patogênicos: Salmonella spp., E. coli e Clostridium spp. As concentrações logarítmicas 

desses micro-organismos ao longo dos 90 dias em leito de secagem estão representadas 

na Tabela 8.  

Para Coliformes totais foi encontrada uma média inicial de 6,39 e 6,92 ciclos-log 

no lodo A e B, respectivamente. Nos primeiros 15 dias, o lodo B apresentou uma queda 
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acentuada de 3,1 ciclos, entretanto, aos 60 dias de tratamento, sua concentração estava 

próxima ao valor inicial (6,50 ciclos), decaindo 2,4 ciclos no 90º dia. O lodo A, aos 60 

dias, estava com a menor concentração de coliformes totais de todo o processo (3,7 

ciclos), mas, essa concentração voltou a aumentar, totalizando 4,62 ciclos aos 90 dias. 

Sendo assim, a redução de Coliformes totais de todo o período foi de 1,77 e 2,8 ciclos, 

para o lodo A e B, respectivamente.  

O aumento de coliformes totais no lodo B aos 60 dias pode ser creditado à 

contaminação externa da primeira descarga. O fato dos leitos ficarem descobertos 

permitiu a entrada de animais como pássaros e gatos que exploravam o local e por vezes 

defecavam dentro dos leitos. Dessa forma, durante a coleta, o material fecal recente 

desses animais pode ter contaminado a amostra de lodo, aumentando de forma 

considerável o número de coliformes totais, que por consequência, interferiu na média 

com as demais descargas para este tempo.  

 

Tabela 8 Média das concentrações logarítmicas dos micro-organismos (desvio padrão) nos lodos 

A e B, durante o período de secagem em leito. 

 

De forma geral, para os coliformes termotolerantes, a redução de ciclos 

logaritmos foi mais significativa (2,31 e 3,2 log10, para os lodos A e B, 

respectivamente). Ao final do processo de secagem, o lodo A apresentou uma 

concentração de 3,66 log10 e o lodo B, 3,50 log10.  

Ponto de 

descarga 

Tempo 

(dias) 

Coliformes 

totais 

Coliformes 

termotolerantes 
Enterococos Fungos E. coli Salmonela Clostrídio 

A 

(4,8m) 

0 6,39(±0,17) 5,97(±1,00) 5,75(±0,21)a 5,72(±0,31) 7,54(±0,30) 7,26(±0,26) 6,51(±0,46) 

7 5,72(±1,51) 5,08(±2,05) 4,6(±0,12)b  7,04(±0,18) 6,94(±0,49)  

15 4,80(±0,95) 4,67(±0,90) 5,63(±1,04)a  6,72(±0,67) 7,55(±1,07)  

30 5,39(±1,02) 4,80(±1,49) 6,00(±0,27)a 4,81(±0,44) 6,76(±0,66) 7,79(±0,54)  

60 3,70(±0,30) 3,12(±0,84) 5,04(±0,74)b 4,89(±0,88) 6,12(±0,20) 7,26(±0,67)  

90 4,62(±1,05) 3,66(±0,96) 4,26(±0,86)b 5,25(±0,44) 6,59(±0,72) 7,15(±0,90) 6,04(±0,33) 

B 

(3,1m) 

0 6,92(±0,21) 6,70(±0,19)a 6,09(±0,29)a 5,95(±0,23) 7,71(±0,53) 7,75(±0,36) 6,94(±0,29) 

7 5,53(±1,03) 4,95(±0,45)b 4,58(±0,34)b  6,76(±0,80) 6,62(±0,47)  

15 3,80(±1,72) 3,74(±0,81)b 4,76(±0,43)b  6,63(±0,43) 7,29(±0,61)  

30 4,92(±1,85) 3,95(±1,70)b 5,88(±0,28)a 4,88(±0,86) 6,48(±0,74) 8,03(±0,40)  

60 6,50(±2,21) 4,03(±0,43)b 4,96(±0,16)b 5,96(±0,70) 6,64(±0,50) 7,51(±0,17)  

90 4,08(±0,96) 3,50(±1,24)b 4,68(±1,14)b 5,58(±1,11) 6,34(±0,97) 6,63(±1,15) 6,31(±0,87) 

Médias (n=3) seguidas de mesma letra na coluna de um mesmo ponto de coleta não diferem entre si pelo 

teste de Skott-Knott (α=0,05).  
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Correia (2009) monitorou amostras de lodo, proveniente de lodo ativado, 

durante 77 dias em leito de secagem. Os resultados obtidos indicaram que não houve 

diferença entre a concentração logarítmica inicial e final de coliformes termotolerantes, 

permanecendo os valores de 5 log10 do NMP. No estudo conduzido por Almeida e 

colaboradores (2006), o lodo anaeróbico proveniente de um Ralf (Reator Anaeróbico de 

Lodo Fluidizado) e submetido à desidratação em leitos de secagem durante 60 dias, 

apresentou NMP de coliformes termotolerantes igual a 1,3 x 10
7
/g matéria seca e 

coliformes totais de 1,4 x 10
7
/g MS. Nessas condições, os autores concluíram que o 

processo anaeróbico, seguido por desaguamento em leitos de secagem, é insuficiente 

para reduzir os patógenos presentes no lodo de esgoto a níveis considerados seguros 

para uso agrícola.  

Em relação aos Enterococos, observa-se que nos primeiros sete dias houve uma 

redução da concentração, em ambos os lodos, mas, aos 15 dias, esses micro-organismos 

se adaptaram às condições do meio e sua concentração começou a aumentar até os 30 

dias, sofrendo pouca variação ao final dos 90 dias. Por serem organismos mais 

resistentes que os coliformes, os Enterococos apresentaram uma redução de 1,07 ciclo-

log.  

Segundo Bald e colaboradores (2004), os Enterococos são considerados bons 

indicadores por serem mais resistentes a estresses ambientais, além de sobreviverem por 

mais tempo que os coliformes (SIDHU e TOZE, 2009). Em estudo de compostagem 

realizado por Pourcher e colaboradores (2005), esses micro-organismos apresentaram o 

mesmo padrão de inativação que a E. coli, além de apresentarem a mesma média de 

concentração inicial.  

Para Sahlstrom (2003), os Enterococos são os melhores indicadores para validar 

a eficiência do tratamento de lodo em sistemas de digestão anaeróbia, apresentando 

restrições apenas em temperaturas termofílicas, onde podem ser rapidamente inativados, 

inviabilizando sua quantificação.  

A concentração dos Fungos também não sofreu grandes oscilações, nem tão 

pouco significativas reduções durante o período de monitoramento do lodo. Foi 

observado que nos primeiros 15 dias houve um maior número de leveduras, 

provavelmente do gênero Candida spp., em detrimento dos Fungos filamentosos 

(bolores). Entretanto, a partir dos 30, espécies filamentosas do gênero Stachybotrys spp., 

Penicillium spp. e Aspergillus spp. passaram a ocorrer com maior frequência.  
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A presença de Fungos filamentosos no lodo é de grande importância, pois, além 

da sua grande capacidade de biodegradação e adaptação a diferentes substratos 

(COULIBALY, GOURENE, AGATHOS, 2003; DURÁN, 2010), são essenciais no 

processo de bioconversão do lodo. Os bioflocos, formados por massas ou hifas de 

Fungos, são capazes de constituir uma estrutura semelhante a uma armadilha capaz de 

adsorver os sólidos em suspensão, promovendo a quebra de partículas, alterando sua 

porosidade, tamanho, densidade e velocidade de sedimentação (FAKHRU’L-RAZI e 

colaboradores, 2002; MORE e colaboradores, 2010).  

Sabe-se que condições operacionais, como o tempo de detenção e a 

concentração dos sólidos, interferem diretamente no processo de degradação do lodo. 

Entretanto, o papel desempenhado pela microbiota nele presente, também precisa ser 

levado em consideração (SUBRAMANIAN e colaboradores, 2008). Trabalhos 

realizados por Mannan, Fakhru’l-Razi e Alam (2005) e Subramanian e colaboradores 

(2008) demonstraram a capacidade de Fungos como Penicillium corylophilum, P. 

expansum e Aspergillus niger em reduzir de forma significativa a DQO (Demanda 

Química de Oxigênio) do lodo (em até 94,4%), e degradar os sólidos nele presente, 

aumentando sua capacidade de desaguamento (em até 90%). 

Vale ressaltar que o papel mais comum dos Fungos é o consumo da matéria 

orgânica em sistemas de baixo pH, onde o crescimento bacteriano é inibido. Entretanto, 

nesse trabalho, a faixa de pH encontrada (5,9 a 7,3) não pode ser considerada um fator 

de inibição bacteriana. Dessa forma, é provável que bactérias e Fungos tenham 

interagido de forma equilibrada, e essas interações podem ter influenciado na 

organização, distribuição e densidade dessas comunidades (MORE e colaboradores, 

2010).  

Em relação aos micro-organismos patogênicos, E. coli e salmonela, observa-se 

que eles apresentaram uma taxa de sobrevivência similar ao longo do tratamento. Com 

90 dias em leito, a salmonela reduziu 0,11 e 1,12 ciclos, para o lodo A e B, 

respectivamente. Enquanto a E. coli reduziu 0,95 e 1,37 ciclos. As concentrações 

iniciais da E. coli foram próximas às encontradas por Pourcher et al. (2005), numa 

média de 6 log10.  

A determinação de clostrídio, realizada nos tempos 0 e 90 dias, demonstrou que 

além de altas concentrações iniciais (média de 6 log10), esse micro-organismo foi o que 

mais resistiu ao processo de secagem do lodo. Sua concentração decaiu 0,47 e (lodo A) 
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e 0,63 log10 (lodo B). A detecção desse gênero é de grande interesse, porque essa 

bactéria pode produzir esporos que possuem grande resistência a fatores ambientais, 

como por exemplo, variações de temperatura e umidade. Consequentemente, esses 

esporos são um dos indicadores mais conservativos de poluição fecal e sua inativação 

durante o processo de tratamento certamente indicará ausência de bactérias patogênicas 

(SAHLSTROM, 2003; TWARDOWSKA e SCHRAMM, 2004; SIDHU e TOZE, 

2009).  

A análise estatística das amostras de lodo revelaram que não houve diferença 

significativa (α=0,05) entre o lodo A e B, pelo teste t de student, para os micro-

organismos em estudo, em cada um dos tempos analisados (Tabela 10). Dentro do 

mesmo tratamento, somente as concentrações dos CTE e dos Enterococos variaram de 

acordo com o tempo de exposição em leito. Vale salientar que foram realizadas análises 

de regressão entre os parâmetros físico-químicos e os micro-organismos, entretanto, 

nenhum dos parâmetros teve influência significativa na sobrevivência dessas bactérias. 

No estudo conduzido por Pourcher e colaboradores (2007), foi aplicado no solo 

o lodo proveniente de leito de secagem, com uma concentração inicial de 10
5
 esporos de 

C. perfringens por g/matéria seca e 10
5 

log UFC/g matéria seca de E. coli e 

Enterococos. Após dois meses no solo, foram encontrados valores ≤ 3 e < 11 UFC, para 

E. coli e Enterococos, respectivamente; enquanto os esporos de C. perfringens ainda 

persistiram numa concentração de 10
2
 por g/matéria seca.  

Wéry e colaboradores (2008), utilizando a técnica de PCR, monitoraram a 

quantidade de diferentes bactérias patogênicas no lodo proveniente de uma ETE da 

França. Após a secagem, o lodo apresentou de 7 a 9 ciclos-log por unidade de E. coli e 4 

a 5 ciclos-log por unidade de salmonela e de C. perfringens. Para esses autores, o 

comportamento da salmonela e E. coli está correlacionado a sua capacidade intrínseca 

de lidar com estresses bióticos e abióticos.  

A salmonela tem sido isolada de uma grande variedade de espécies de animais. 

Nos países industrializados, as gastroenterites causadas por essa bactéria são as de 

maior interesse. Essas doenças são resultantes da ingestão de alimentos contaminados, 

como bife mal-cozido, porco, frango, frutos do mar e ovos (HILBERT e colaboradores, 

2011). Atualmente, a contaminação de frutas e vegetais crus pela salmonela tem 

aumentado de forma considerável, entretanto, o aumento do foco no consumo desse tipo 

de vegetal como fonte de alimento saudável alerta para a necessidade de certificar-se 
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que o produto não está contaminado por essa bactéria, principalmente em frutas e 

hortaliças orgânicas (JACOBSEN e BECH, 2011).  

Salmonela e E. coli podem também estar presente no lodo num estado de VBNC 

(Viable But Not Culture), o que  representa um grande risco de saúde por causa da 

probabilidade de recrescimento quando em contato com um animal hospedeiro, que é o 

seu hábitat natural, pois são bactérias entéricas (WINFIELD e GROISMAN, 2003).  

Nessa pesquisa, a ineficiência do processo de secagem para a redução de E. coli, 

salmonela, clostrídio e Enterococos pode estar relacionada à ecologia microbiana dessas 

comunidades. Onde a interação entre os fatores abióticos (físico-químicos) e bióticos 

condicionaram a sobrevivência desses micro-organismos.  

Segundo Twardowska e Schramm (2004) e Lang e Smith (2008), são as 

características do lodo, com seus fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam a 

taxa de redução desses patógenos. A constituição do lodo, as condições climáticas e as 

características do patógeno presente são exemplos desses fatores. A depender da 

maneira como eles interagem, os períodos de sobrevivência podem variar de dias até 

anos. 

Micro-organismos podem se proteger, por exemplo, de temperaturas elevadas, 

ou outros fatores de detrimento, incorporados nas partículas de sedimento do lodo. 

Essas partículas funcionam como um micro-hábitat onde eles podem sobreviver 

(WINFIELD e GROISMAN, 2003). Como pode ser visto na Figura 10:, existe um 

percentual de água que permanece dentro da partícula de lodo que pode viabilizar a 

sobrevivência desses micro-organismos.  

Outro fator de importância é a temperatura a qual o lodo foi submetido durante 

os 90 dias de secagem. A faixa de 22 a 31ºC não exerceu estresse específico no 

decaimento dos micro-organismos em estudo. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Lang e Smith (2008), os quais mediram os efeitos instantâneos de 

diferentes regimes de tempos e temperaturas de exposição (pasteurização-70ºC, 

termofílica-55ºC e mesofílica-35ºC) na sobrevivência de bactérias entéricas, 

constatando que temperaturas mesofílicas não influenciaram na redução da 

concentração de E. coli e Salmonella spp.  

Segundo Winfield e Groisman (2003), a salmonela é capaz de sobreviver a uma 

grande variedade de estresses (flutuações de temperatura e pH, alta osmolaridade e 
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pouco nutriente disponível, luz do sol) e ambientes (aquáticos e terrestres), sendo mais 

resistente que a E. coli a fatores bióticos (predação microbiana e competição). Para 

esses autores, essas características adaptativas estão relacionadas à genes específicos 

presentes nesse gênero.  

 

 

Fonte: Best (1980) 

Além da temperatura, a umidade é um parâmetro que exerce grande influência 

na atividade dos micro-organismos. Segundo Bertani e colaboradores (2011), um teor 

de umidade inferior a 50 % reduz significativamente a atividade biológica. Entretanto, 

nesse experimento, a redução da umidade para 40 e 29% para os lodos A e B, 

respectivamente, não foi suficiente para reduzir os níveis de micro-organismos 

patogênicos a níveis desejáveis.  

A depender das condições de estocagem do biossólido, de sua aplicação no solo 

e de fatores físico-químicos e biológicos do solo, muitos micro-organismos, 

principalmente a salmonela, podem retomar seu crescimento (SIDHU e TOZE, 2009). 

Qi, Dentel e Herson (2008), simulando condições de estocagem de lodo, que era 

proveniente de digestão anaeróbia mesofílica e desaguamento por centrifugação (19,1% 

de ST), encubaram as amostras a 25ºC por 6 dias, e observaram que houve um 

recrescimento de Coliformes totais de 5 para 8 ciclos-log por NMP/g de massa seca.  

Figura 10: Diagrama esquemático de um floco de lodo mostrando a associação das partículas com 

a água disponível. 

Partícula de lodo 

Água intracelular 8% 

Água do floco 20% 

Água capilar 2% 

Água livre 70% 
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Como é sabido, o contato direto e indireto com o solo contaminado pode causar 

infecções ao homem e aos animais. Frutas e vegetais frescos contaminados com 

salmonela são fontes primárias de infecção das pessoas. Em geral, essa contaminação 

ocorre diretamente pela semente, ou ainda, pelo contato da bactéria com a parte 

comestível da planta devido aos respingos de água da irrigação ou de chuva, por 

exemplo (JACOBSEN e BECH, 2011). É esse processo que contribui para fechar o 

ciclo do patógeno, que uma vez eliminado nas fezes do animal hospedeiro, permanece 

no lodo utilizado na adubação, contaminando o alimento, e em seguida, retorna ao 

hospedeiro através da ingestão desse alimento contaminado.  

4.3 AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA DO LODO 

Na Tabela 9 estão representadas as concentrações de ovos viáveis de helmintos 

no início e final do período de secagem, de acordo com as duas metodologias propostas: 

método 1 (COELHO e colaboradores, 2002) e método 2 (M. SILVA e colaboradores, 

2007). 

Tabela 9 Concentração de ovos viáveis de helmintos/g de ST nos lodos A e B, para os métodos 1 

e 2. 

Ponto de 

descarga 

Tempo 

(dias) 
Método 1 Método 2 

A 

(4,8m) 

0 31,14 (±35,61) 107,90 (±175,96) 

90 3,60 (±6,24) 2,84 (±3,11) 

B 

(3,1m) 

0 0,00 (±0,00) 141,21 (±216,64) 

90 8,34 (±13,87) 0,44 (±0,77) 

 

A comparação entre as metodologias demonstra que o método 2 foi mais 

eficiente que o método 1 para o lodo A e B na fase inicial. O método 2, por utilizar a 

técnica de centrifugação, permitiu uma maior captura de ovos no lodo em estado fluido. 

Isso pode justificar a grande diferença de eficiência entre os métodos nesse período. 

Entretanto, quando analisado o lodo em estado seco (com 90 dias em leito), verifica-se 

que com o método 1 obteve-se melhores resultados.  

A ausência de ovos detectados pelo método 1 para o lodo B no tempo inicial 

pode ser creditada à problemas de homogeneização das amostras no momento de coleta 

ou processamento em laboratório. 
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De acordo com o método 2, as eficiências de remoção de ovos viáveis foi de 

97,37% e 99,69%, para o lodo A e B, respectivamente. Em relação ao método 1 essa 

eficiência reduziu para 73,22% no lodo A. Dos ovos encontrados, a maioria pertencia à 

família Ancilostomideae e ao gênero Ascaris spp. Esse gênero tem o maior índice de 

resistência e sobrevivência às condições ambientais (PECSON e colaboradores, 2007; 

SIDHU e TOZE, 2009), sendo frequente a sua ocorrência no lodo.  

A temperatura de 30ºC e a elevada umidade (mais de 90%) do lodo na fase 

inicial pode ter favorecido a maturação e eclosão dos ovos de helmintos, reduzindo sua 

concentração ao final do processo. Além disso, a redução da umidade, já no final do 

tratamento, pode ter inviabilizado muitos ovos viáveis por dessecação.  

Correia (2009) encontrou concentração inicial de 67,6 ovos viáveis/g matéria 

seca em lodo de ETE e após 77 dias de secagem em leito esses ovos foram extintos 

(100% de redução). Em contrapartida, Doulaye e colaboradores (2007) analisaram a 

presença de Ascaris spp. e Trichuris spp. em lodo de tanque séptico e banheiros 

públicos submetidos a leito e encontraram 42 ovos viáveis g/ST. Após aumento de ST > 

20%, o valor caiu para 15 ovos. Esses autores concluíram que a secagem do lodo em 

leitos não é um processo eficiente para inativar todos os ovos de helmintos. 

Dado o exposto, o lodo anaeróbico da ETE Contorno encontra-se de acordo com 

parâmetros parasitológicos estabelecidos pela Resolução CONAMA 375/06, para 

classificação como classe B, já que apresenta um número menor que 10 ovos viáveis/g 

matéria seca.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 De acordo com a análise estatística dos dados estatísticos obtidos, não há diferença 

físico-química, microbiológica e parasitológica entre o lodo A (4,8m) e o lodo B 

(3,1m) durante o período de secagem em leito.  

 Considerando apenas o teor de ST, o lodo B pode ser removido do leito com 30 dias 

de secagem, e o lodo A, com 60 dias. Entretanto, se o grau de estabilidade do lodo 

for levado em consideração (SV/ST), o lodo B só pode ser removido com 60 dias de 

secagem (quando alcança SV/ST = 0,64) e o lodo A com 90 dias (SV/ST =0,57). 

 O melhor lodo a ser descartado do reator é o lodo A, pois, devido ao seu maior 

percentual inicial de sólidos demanda um menor volume de lodo excedente a ser 

descartado do reator, e consequentemente requer menor área para o leito de 

secagem. 

 As concentrações finais dos nutrientes e metais pesados, bem como a relação C/N 

conferem aos lodos em estudo um potencial agronômico.  

 Dentre os micro-organismos analisados, o que apresentou maior redução decimal 

logarítmica foi os coliformes termotolerantes, enquanto o clostrídio e a salmonela 

foram os que mais resistiram ao processo de secagem.  

 A partir dos dados microbiológicos obtidos, observa-se que o processo de 

desaguamento de lodo em leitos de secagem é insuficiente para reduzir os patógenos 

presentes a níveis considerados seguros para uso agrícola.  

 Em relação aos ovos viáveis de helmintos, o processo de secagem foi eficaz, pois 

promoveu a remoção significativa desses ovos, reduzindo os valores a um número 

menor que 10.  

 Os biossólidos gerados em ambos os tratamentos são classificados como tipo B de 

acordo com a Resolução CONAMA 375/06. 

 A presença de altos índices de micro-organismos patogênicos até o final dos três 

meses de secagem do lodo indica necessidade de sua higienização antes do uso 

agrícola em culturas destinadas a receber lodo classe A (BRASIL, 2006).   
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 Recomenda-se a inclusão de novos parâmetros microbiológicos na classificação do 

lodo, a exemplo das bactérias do gênero Enterococcus spp, por serem resistentes ao 

processo de secagem e serem culturáveis com facilidade em laboratório.  
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