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Resumo da Dissertação apresentada ao PPGECEA/UEFS como parte dos requisitos 

necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M. Sc.). 

 

 

POTENCIAL DE HIGIENIZAÇÃO DE LODO DE UASB DE ETE COMPACTA 

UTILIZANDO CINZAS DE LENHA 

 

 

Roberval Oliveira da Silva 

 

 

Dezembro/2016 

 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Cohim  

Coorientador: Prof. Dr. Luciano Vaz 

 

Programa: Engenharia Civil e Ambiental 

 

O objetivo com este trabalho foi avaliar o potencial de higienização do lodo de 

esgoto pela adição de cinza vegetal. O trabalho foi desenvolvido no laboratório de 

Saneamento da Universidade Estadual de Feira de Santana. Os parâmetros avaliados 

foram de natureza Microbiológica: Coliformes Fecais (E. Ecoli), Parasitológica: Ovos 

viáveis de helmintos e Físico-química: Sólidos totais e voláteis, pH, Matéria orgânica, 

Nitrogênio Total Kjedahl (NTK) e Potássio (K). Foi utilizado no estudo o delineamento 

experimental inteiramente ao acaso, com quatro repetições, constituído de cinco 

tratamentos considerando as seguintes proporções de cinza e lodo: T0 (0:100); T1 

(20:80); T2 (40:60); T3 (60:40); T4 (80:20 de cinza e de lodo), nas quais, foram 

retiradas amostras de 150 gramas, em cinco períodos distintos (0, 15, 30, 60 e 90 dias) 

para avaliação. O lodo em estudo apresentou parâmetros patogênicos aceitáveis de 

utilização agrícola de acordo com a resolução CONAMA 375/06 (Brasil, 2006). Foi 

observado o efeito da cinza na redução de coliformes fecais mais pronunciados aos 90 

dias no tratamento (T4). Durante o período de avaliação não houve perdas de NTK entre 

os tratamentos (P<0,05), e a cinza favoreceu o incremento de potássio nas amostras 
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misturadas. Os valores de pH foram elevados com aumento da dose de cinza mostrando 

o efeito alcalino deste material. O tratamento com 20 % de cinza apresentou os 

melhores resultados para uso no solo, pois atende a oferta de nutrientes necessários as 

plantas respeitando os limites de biossólidos classe B para cultivos florestais.  

  

Palavras-chave: Lodo de esgoto, Tratamento alcalino, Patógenos, Uso agrícola. 
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Abstract of Dissertation presented to PPGECEA/UEFS as a partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

 

 

POTENTIAL OF SANITATION OF ETE COMPACT UASB SLUDGE USING 

FIREWOOD ASH 

 

Roberval Oliveira da Silva 

 

December /2016 

 

Advisor 1: Prof. Dr. Eduardo Cohim 

Advisor 2: Prof. Dr. Luciano Vaz 

 

Department: Civil and Environment Engineering 

 

The aim of this work was to evaluate the sanitation potential of sewage sludge 

by the addition of firewood ash. The work was developed in the Laboratory of 

Sanitation of the State University of Feira de Santana. The parameters evaluated were 

Microbiological: Fecal Coliforms (E. Ecoli) and Parasitological: viable eggs of 

helminths and Physicochemistry: Total and volatile solids, pH, Organic matter, Total 

Nitrogen Kjedahl (NK) and Potassium (K). An experimental design was developed 

entirely at random, with four replications, consisting of five treatments considering the 

following ash and sludge proportions: T0 (0: 100); T1 (20:80); T2 (40:60); T3 (60:40); 

T4 (80:20), in which 150 gram samples were taken in five different periods (0, 15, 30, 

60 and 90 days) for evaluation. The sludge under study presented acceptable pathogenic 

parameters for agricultural use according to CONAMA 375/06 (Brazil, 2006). The 

effect of ash on the reduction of fecal coliforms was more pronounced 90 days after 

treatment (T4). During the evaluation period there were no NTK losses between the 

treatments (P < 0, 05), and ash favored the increase of potassium in the mixed samples. 

The pH values were elevated with increased ash dose showing the alkaline effect of this 

material. The treatment with 20% of ash presented the best results for use in the soil, as 
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it meets the supply of nutrients necessary for the plants, respecting the limits of 

biosolids class B for forest crops. 

 

Key words: sewage sludge, alkaline treatment, pathogens, agricultural use 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, de um modo geral, a disposição final do lodo de esgoto é realizada em 

aterro sanitário. Esta operação torna os custos de uma estação de tratamento mais 

elevados, devido ao transporte para o aterro, limitando o gerenciamento adequado dos 

resíduos sólidos urbanos. Em países da Europa, o lodo é comumente incinerado, 

depositado nos aterros sanitários, assim como utilizados na agricultura.  

O tratamento de esgoto doméstico consiste em um conjunto de processos 

operacionais, com o objetivo de estabilizar a carga orgânica presente nos esgotos, visando 

o controle ecológico ambiental e a qualidade de vida das pessoas. Entretanto, através 

desses processos, é gerado um subproduto, o lodo, um resíduo orgânico com grande 

capacidade poluidora. O lodo é constituído de macronutrientes, micronutrientes, matéria 

orgânica e microrganismos patogênicos. 

O lodo que resulta do tratamento de esgoto contém nutrientes que podem ser 

recuperados através da utilização no solo, por exemplo, em áreas de baixa fertilidade, 

substituindo os adubos minerais (PIRES et al., 2015). Além disso, o lodo apresenta alto 

teor de matéria orgânica, originada principalmente das excretas da população, o que 

implica na contaminação do lodo por microrganismos patogênicos de vários tipos, como 

ovos de helmintos, bactérias entéricas, vírus e protozoários, os quais refletem a qualidade 

da saúde pública local (SUDH; TOZE, 2012). 

Devido a essas características, o lodo necessita de um tratamento que viabilize o 

melhor gerenciamento para uma destinação final segura, sendo que este material deve 

apresentar características de estabilização orgânica eficaz, que não proporcione a atração 

de vetores causadores de doenças, nem causar odores ruins. Além disso, a redução 

patogênica é imprescindível para o uso final, evitando os riscos potenciais de 

contaminação de pessoas e animais (VON SPERLING, 2005). A qualidade do lodo após 

o tratamento o torna adequado para uso no solo quando os seus parâmetros 

microbiológicos atendam as normas de regulação, a exemplo da CONAMA 375/06 

(BRASIL, 2006) no âmbito federal. 

Entre os tratamentos do lodo, o mais utilizado é a calagem, a qual consiste na 

adição de cal virgem ou cal hidratada com o objetivo de inativação ou destruição dos 

microrganismos patogênicos. Esse processo consiste na elevação do pH acima de 12, 

promovendo um ambiente inadequado para os microrganismos, além de aumentar a 

temperatura da massa de lodo, resultado das reações químicas entre o lodo e a cal. A 
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calagem é um método utilizado largamente no tratamento de lodo e tem a capacidade de 

higienizar o lodo até em 100% da carga poluidora. 

O tratamento pela calagem é dependente de material industrial, como o calcário, 

sendo que a aquisição desse material requer elevados custos no transporte e causa 

impacto ao meio ambiente, devido à extração das rochas carbonatadas para sua produção. 

Dessa forma, outros materiais podem ser utilizados, como as cinzas, por exemplo, que 

são resíduos facilmente encontrados nos centros urbanos e rurais, e demonstram 

propriedades na redução da carga microbiológica do lodo, por meio do aumento de pH, 

devido apresentar altos teores de cálcio presente na sua composição. A cinza constitui um 

produto com alta concentração em óxidos de cálcio, o que pode promover a higienização 

pela alcalinização. 

A aplicação de cinza vegetal em substituição a cal para o tratamento de lodo, pode 

demonstrar uma estratégia conveniente para a gestão dos resíduos sólidos, pois valoriza a 

cinza, outro resíduo que também é disposta em locais inadequados e fortalece o emprego 

do lodo direto para a reciclagem agrícola, reduzindo as descargas em aterros sanitários. 

Além disso, a cinza possibilita melhorias na qualidade nutricional do biossolido em 

potássio, uma que é um nutriente importante para as plantas, o qual no lodo é escasso, e 

está presente em altas concentrações nas cinzas. 

A produção de lodo, assim como a de cinza é contínua, e o fluxo desses materiais 

ainda são preocupantes, promovendo problemas ambientais pelo crescimento na 

acumulação, principalmente do lodo. Dessa forma, a utilização conjunta desses produtos 

podem melhorar a fertilidade de solos degradados ou potencializar a redução de 

fertilizantes químicos no cultivo agrícola, devido os nutrientes presentes na sua 

composição. 

Com base nesses fatos, torna-se importante a realização de uma pesquisa que 

busque avaliar o uso de cinza vegetal na higienização de lodo de esgoto com intuito de 

apresentar um composto mais equilibrado em nutrientes para a aplicação nos solos 

agrícolas. 

 

. 
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2 OBJETIVO GERAL  

 Avaliar o potencial higienizador da cinza de lenha em lodo de esgoto produzido 

no reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB) e quanto ela pode melhorar as 

características nutricionais do lodo. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar as características físico-químicas das misturas (Sólidos Totais e 

Voláteis, Matéria orgânica, pH, NTK e K); 

 Avaliar a influencia dessas características físico-químicas na higienização 

do lodo;  

 Avaliar a redução microbiológica e parasitológica do lodo através do 

tratamento com cinza de lenha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 

 

 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1  TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS  

 

No Brasil apenas 48,6% da população tem esgotos coletados, e 40% destes são 

tratados. A região Nordeste participa no cenário nacional com apenas 28,8% de 

tratamento de esgotos, realidade bem diferente da região Sudeste, a qual tem 78,33 % dos 

esgotos tratados (BRASIL, 2014). O tratamento dos esgotos tem a finalidade de conferir 

resultados de características físico-químicas e microbiológicas aceitáveis, de acordo com 

os parâmetros das legislações especificas reguladoras que apontam sobre o perfil 

adequado para a qualidade do efluente, o qual será lançado nos rios, tal como o 

enquadramento deste corpo receptor em função dos diversos usos dos recursos hídricos 

(VON SPERLING, 2005; BRASIL, 2011). 

O tratamento de esgotos é composto de processos físicos, químicos e biológicos 

que estão relacionados, de modo que, qualquer etapa individual não sendo eficaz, essa 

comprometerá as demais etapas do tratamento.  De acordo com Corrêa et al. (2007) as 

etapas do tratamento de esgoto separam os sólidos em suspensão da fração líquida, 

promovendo um efluente com baixa atividade de matéria orgânica, podendo ser lançado 

nos corpos receptores, sem causar impactos ambientais. Segundo Von Sperling (2005), o 

tratamento de esgotos geralmente é dividido nos seguintes níveis: tratamento preliminar, 

primário, secundário (biodegradação aeróbia ou anaeróbia) e terciário.  

A partir do tratamento primário, os mecanismos biológicos são responsáveis pela 

estabilização da matéria orgânica. A biodegradação da carga orgânica por reações 

bioquímicas realizadas por microrganismos é a principal atividade no tratamento 

secundário. Para Von Sperling (2005), o tratamento terciário promove a remoção de 

poluentes específicos (compostos tóxicos ou não biodegradáveis) ou ainda, a remoção de 

poluentes não suficientemente removidos no tratamento secundário. 

 

 

 

 

 



17 

 

 

3.1.1 Processos biológicos de tratamento de esgotos 

 

Os mecanismos biológicos nos sistemas de tratamento de esgotos são 

responsáveis pela biodegradação da matéria orgânica através do contato com uma massa 

de microrganismos. Essa interação microbiana confere a redução do potencial poluidor 

do esgoto sanitário que é formado por bactérias, protozoários, fungos e outros 

(ANDREOLI, 2001). O fundamento de todo o processo biológico está no contato efetivo 

existente entre a massa de microrganismos e o material orgânico que compõem os 

esgotos que representa a principal fonte de alimentos para os microrganismos 

(CHERNNICARO, 2007). Os microrganismos convertem a matéria orgânica em gás 

carbônico, água e material celular (crescimento e reprodução dos microrganismos). Em 

condições de anaerobiose observa-se também a produção de metano (VON SPERLING, 

2005).  

Segundo Van Haandel e Alem Sobrinho (2006), o tratamento biológico é 

explicado pelos processos fundamentais que integram o metabolismo dos 

microrganismos:  

 

 Anabolismo ou assimilação: onde as bactérias utilizam a matéria orgânica contida 

no esgoto, convertendo em material celular de forma não espontânea, isto é, com 

consumo energético. Isso explica a síntese de moléculas complexas a partir de 

moléculas simples.  

 Catabolismo ou dissimilação: Em que as bactérias transformam material orgânico 

em produtos estabilizados durante a degradação com liberação de energia, que pode 

ser canalizada para processos vitais, incluindo movimento, transporte e síntese de 

moléculas complexas.   

 

A biodegradação do material orgânico requer, impreterivelmente, a manutenção 

de condições ambientais favoráveis, como temperatura, pH, tempo de contato, oxigênio, 

condições anaeróbias, etc. Alterações significativas em alguns desses parâmetros podem 

reduzir ou até mesmo interromper a atividade biológica dos microrganismos responsáveis 

pela estabilização dos compostos orgânicos (VON SPERLING, 2005 ).   
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3.1.2 O tratamento de esgotos e a geração de lodo 

 

Atualmente, o cenário de desenvolvimento urbano e o aumento na produção de 

lodo, devido à ampliação das estações de tratamento de esgoto, caracterizam a questão da 

gestão do lodo como um dos mais graves passivos ambientais urbanos no Brasil 

(BARBOSA; TAVARES FILHO, 2006). 

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

convertida, fazendo parte da biomassa microbiana, denominada genericamente de lodo 

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

biossólido é utilizado apenas quando o lodo apresenta características que permitam o seu 

uso agrícola (ANDREOLI et al., 2006). 

O lodo de esgoto é um resíduo orgânico, classificado de acordo com a norma 

NBR 10.004 ABNT (BRASIL, 2004) como: Resíduo sólido, classe II A (não inerte), que 

por sua vez, pode causar danos à saúde das pessoas e contaminar o meio ambiente, 

portanto, deve ser tratado de forma adequada para eliminar os patógenos e atender as 

normas ambientais para utilização no solo. 

Segundo Jordão e Pessoa (2005), o lodo recebe maior destaque, requerendo uma 

preocupação, tanto pelos grandes volumes produzidos, quanto pelo seu potencial de 

poluição, além da complexidade de seu tratamento e custos associados ao seu manejo e 

disposição final. Este subproduto a depender da origem e da forma de tratamento, varia 

em quantidade de matéria orgânica, elementos químicos e inevitavelmente 

microrganismos patogênicos, que por sua vez, oferecem riscos à saúde humana e de 

animais (VON SPERLING, 2005). 

A gestão dos resíduos sólidos provenientes do tratamento de efluentes sanitários é 

uma questão relevante na agenda ambiental da maioria dos países. Desde a conferência 

Rio-92 são discutidos propostas e medidas para aumentar a atuação dos governos, da 

sociedade e da indústria em atividades para o reaproveitamento e redução dos resíduos 

sólidos (GOUVEIA, 2012).  
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3.1.3 Tratamento Anaeróbico e o Reator de fluxo ascendente de lodo 

 

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

tanque Imhoff, filtro anaeróbico e lagoa anaeróbica, os mais utilizados. Todos esses 

reatores não possuíam mecanismo de retenção de sólidos, o que significa que eram 

necessários grandes volumes para serem eficientes (SANTOS; PAULO, 2008). Ao passar 

do tempo, foram desenvolvidos os sistemas chamados de alta taxa. Para Chernicharo 

(2007), estes sistemas são caracterizados basicamente pela capacidade em reter grandes 

quantidades de material sólido, mesmo com a aplicação de baixos tempos de detenção 

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

de detenção hidráulica, e as taxas de aplicação são exemplos de mecanismos que 

influenciam de forma significativa na velocidade biológica das reações, por meio de 

alterações na taxa de transferência de massa e a distribuição das reações dentro do reator 

(ASOLEKAR; JOSHI, 2005; CARVALHO et al., 2008; GHANGREKAR, SABRY, 

2008; CHEN et al., 2012). 

Quanto mais avançado e eficiente for o processo de tratamento de esgoto, maior 

será a quantidade de lodo produzido, que deverá ser gerenciado e disposto 

adequadamente no meio ambiente. A eficiência e a estabilidade do processo de digestão 

anaeróbia dependem diretamente das características do esgoto que abastece os reatores, 

uma vez que será gerado um lodo oriundo de uma complexa mistura de componentes 

com as características determinadas pela área de drenagem atendida e do processo de 

tratamento adotado na estação (LUDUVICE, 2007). 

A digestão anaeróbica tem sido utilizada para estabilizar o lodo de esgoto e para 

eliminar os patógenos por mais de um século (METCALF; EDDY, 2003). Atualmente, a 

maioria dos digestores anaeróbios opera em condições de faixas mesófilas. A necessidade 

de melhorar a viabilidade do processo, por meio do aumento da produção de biogás, 

reduzindo os custos de eliminação dos subprodutos e atingir uma maior higienização, tem 

aumentado o interesse para condições termofílicas (SONG et al., 2004; BOUSKOVA et 

al., 2005). 

Segundo Rocha (2009) uma das tecnologias que tem sido largamente utilizada 

para tratamentos de esgotos são os reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta de 

lodo, denominados UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor). A Figura 1 

ilustra um reator UASB, identificando a entrada do esgoto bruto na parte superior, a 

estrutura trifásica que retém a fração sólida a qual irá formar a manta de lodo, ficando no 
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fundo do reator. Os gases gerados podem ser aproveitados para uso energético, e na parte 

superior a saída do efluente tratado acima dos acessos de controle da quantidade de lodo 

que é retirado periodicamente. 

 

 

Figura 1: Representação de reator anaeróbico – UASB. 

 

 

Após o tratamento do esgoto, o lodo é retirado do reator periodicamente e 

transferido para o leito de secagem, com a finalidade de reduzir a umidade e 

consequentemente uma parte dos microrganismos patogênicos a fim de se obter um 

material sólido e estável, que não constitui perigo à saúde, podendo ser manipulado e 

transportado a baixo custo (VAN HANDEL; SOBRINHO, 2006).  

O tratamento anaeróbico apresenta vantagens (Quadro 1) quanto à produção de 

lodo, que está associada à atividade biológica, sendo que as bactérias utilizam como fonte 

de energia para seu metabolismo e reprodução, os compostos orgânicos presente no 

esgoto, aumentando a eficiência do processo de tratamento (CHERNICHARO, 2007).  
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Quadro 1: Vantagens e desvantagens do tratamento anaeróbio 

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 microrganismos 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; 

 

 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). 

 

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 

inodoros quando totalmente digeridos e uma alta taxa de destruição de patógenos, 

particularmente em processos termofílicos. Von Sperling, Freire e Chernicharo (2001) 

avaliaram o desempenho de um sistema de tratamento anaeróbico, seguido de lodo 

ativado e constataram a vantagem do reator UASB em países de clima tropical 

apresentado uma remoção de DQO (Demanda Bioquímica de oxigênio) com eficiências 

variando de 70 a 84%.  

Alguns trabalhos com sistemas UASB para tratamento em pequena escala (300 a 

500 habitantes) estão mostrando tendências positivas para uso dessa tecnologia, sem a 
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implementação da etapa de decantação secundaria, diferente do padrão que ocorre em 

estações maiores (PONTES; CHERNICHARO, 2006; CHERNICHARO; ALMEIDA, 

2010). Outro aspecto relevante é que as condições necessárias para a operação de 

sistemas de reatores anaeróbicos sem decantadores secundários, parecem se assemelhar 

às condições operacionais requeridas para que a nitrificação ocorra de forma mais 

destacada no sistema (ALMEIDA et al., 2009).  

O uso de reatores anaeróbicos nas estações de tratamento das cidades brasileiras 

possibilita o tratamento eficiente dos esgotos utilizando áreas reduzidas, alem de custos 

operacionais reduzidos, devido ao baixo consumo de energia (CHERNICHARO et al., 

2005). 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO LODO DE ESGOTO  

 

3.2.1 Características físico-químicas 

 

Para a disposição final do lodo com segurança, é necessário conhecer suas 

características físico-químicas, por exemplo, a matéria orgânica, umidade, elementos 

químicos, compostos orgânicos potencialmente tóxicos, entre outros (ANDREOLI, 2001; 

BRASIL, 2006). As características físicas e químicas de lodos dependem da composição 

dos esgotos e dos processos utilizado em seu tratamento, apresentando variações sazonais 

ou diárias, em decorrência das contribuições na rede de esgoto (BETTIOL; CAMARGO, 

2006). Quando o esgoto tem contribuições de efluentes industriais e águas pluviais que 

carregam substâncias químicas, resultantes de processos industriais, o lodo pode 

apresentar acréscimos de substâncias tóxicas, além de detergentes, sais e pesticidas, 

aumentando a carga poluidora (SINGH; AGRAWAL, 2008). 

A composição do lodo de esgoto também irá depender da situação social, 

econômica e dos hábitos da população. Geralmente o lodo de esgoto apresenta em torno 

de 40 % de matéria orgânica, 4% de nitrogênio, 2% de fósforo, alem de outros nutrientes 

e constituintes potencialmente tóxicos (BETTIOL; CAMARGO, 2006). Por ser rico em 

matéria orgânica, bem como nutrientes, sobretudo o nitrogênio e micronutrientes (zinco, 

cobre, ferro, manganês e molibdênio) o lodo de esgoto apresenta boas perspectivas para 

aplicação no solo para fins agrícolas. Todavia, a presença de material putrescível, 

microrganismos patogênicos e poluentes orgânicos inviabiliza a disposição do lodo bruto 

(DIAS, 2012; MAGALHÃES, 2012).  
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O lodo produzido no Brasil é constituído em sua maior parte por matéria orgânica, 

expressa na forma de sólidos voláteis, além de nutrientes de interesse agronômico como 

nitrogênio, fósforo e o potássio, em menor quantidade (ALMEIDA, 2010). Na Tabela 1 são 

apresentadas características físicas e químicas de lodos de esgoto que foram avaliados em 

diferentes estações de tratamento no Brasil. 

 

Tabela 1: Valores das características físico-químicas de lodos em diferentes ETEs. 

Características Unidades 
ETE 

Barueri 
ETE 

Franca 
ETE 

Curitiba 
ETE 

Paranavaí 
ETE 

Jundiaí 

Umidade % 71,2 82,7 - - 76,2 

Sólidos Voláteis % 56,8 72,5 - - 69,0 

pH - 6,4 5,4 5,9 6,1 5,5 

Carbono orgânico g/kg 293 382 321 201 226 

Nitrogênio total g/kg 42,1 68,2 49,1 22,2 21,2 

Fósforo g/kg 26,9 12,9 3,7 0,95 4,5 

Potássio g/kg 1,0 1,0 1,5 0,34 0,66 

Cálcio g/kg 47,8 24,8 15,9 8,3 6,6 

Enxofre g/kg 17,1 15,7 - - 11,1 

Sódio g/kg 0,5 0,9 - - 2,4 

Magnésio g/kg 4,5 2,2 6,0 3,0 1,3 

Fonte: Bettiol e Camargo (2006).  
*Valores em base seca  

 

Segundo a Resolução CONAMA 375 (BRASIL, 2006) para fins de uso no solo, o 

lodo de esgoto ou produto derivado será considerado estabilizado 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 na redução da atratividade de vetores 

(BRASIL, 2006). 

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

de tratamento de esgoto. Na análise deste parâmetro é preferível distinguir sólidos 

grosseiros, sólidos sedimentáveis e sólidos não sedimentáveis (VON SPERLING, 2005). 

Porém, para a avaliação do lodo ou produto derivado, determinam-se os teores de sólidos 
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voláteis e totais. A partir desses valores, pode-se monitorar o grau de estabilização da 

matéria orgânica e consequentemente, o nível de putrefação capacidade de produzir 

odores e atrair vetores transmissores de doenças (VON SPERLING, 2005; SILVA et al., 

2008). 

Os valores de pH constituem um parâmetro importante para a qualidade e controle 

operacional da estação de tratamento de esgoto. Valores elevados interferem no 

ecossistema aquático e nos microrganismos responsáveis pela estabilização biológica, os 

quais devem estar entre 6,0 - 8,5 (ALMEIDA, 2008; COSTA et al., 2013; MARIA et al. 

2010).  

O pH pode ser considerado um bom indicador do estado de decomposição da 

matéria orgânica, como relataram Fialho et al. (2005) para a necessidade de correção da 

acidez do lodo para favorecimento da decomposição dos compostos orgânicos pela 

atividade biológica. Com o aumento do pH, a atividade microbiana é acelerada e a 

mineralização da matéria orgânica possibilita o aumento da disponibilidade de 

micronutrientes (LUCHESE; FAVERO; LENZI, 2002; RIBEIRO, 2012). 

Outro fator influenciado pelo pH do lodo é sua eficácia na desinfecção de 

patógenos, sendo a produção de amônia (NH3) capaz de penetrar na membrana protetora 

de ovos de helmintos, ocorrendo a erradicação por processos metabólicos (BARROS 

COSTA; ANDREOLI, 2006). A atividade química favorece um ambiente alcalino, onde 

ocorre a elevação do pH e da temperatura, produzindo amônia (NH3), alterando a 

natureza coloidal do protoplasma celular dos microrganismos patogênicos de forma letal, 

produzindo um ambiente inóspito à sua sobrevivência (PINTO, 2001). Os organismos 

patogênicos expostos a níveis extremos de pH, com níveis iguais ou superiores a 12, 

tendem a ser destruídos (SANEPAR; PROSAB, 1999).  

A umidade é uma característica que está associada ao manejo operacional e 

logístico do lodo. A umidade está diretamente relacionada com o volume a ser 

transportado e consequentemente ao custo de deslocamento. Reduzindo o teor de sólidos 

de 100% para 85%, o volume se reduz a 1/3 do volume inicial (SANEPAR; PROSAB, 

1999). Sob condições favoráveis, é possível reduzir a umidade do lodo a níveis inferiores 

a 10%, dificultando a sobrevivência de organismos patogênicos (PEDROZA et al., 2006). 
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3.2.2 O lodo como fonte de matéria orgânica 

  

A matéria orgânica promove o ganho produtivo, assim como está associada às 

melhorias nos atributos físico-químicos e biológicos dos solos, equilibrando as relações 

entre a atividade biológica, fertilidade e conservação dos solos (DE-POLLI; PIMENTEL, 

2005). Araújo e Monteiro (2006) observaram em estudo as mudanças no manejo do solo 

que incluem a aplicação de lodos urbanos e industriais, proporcionado pelas alterações 

nas propriedades biológicas do solo, além da capacidade de reciclagem do carbono. 

Em solos brasileiros a adição de lodo tratado tem uma importante vantagem no 

aporte de matéria orgânica, podendo contribuir para a restituição da estrutura do solo 

possibilitando efeitos positivos, como aumento na retenção hídrica e disponibilidade de 

nutrientes favorecendo o aumento da fração microbiológica, responsável pela ciclagem de 

nutrientes a partir da mineralização dos compostos orgânicos (VIEIRA et al., 2011). 

O carbono orgânico é derivado, naturalmente, da decomposição de plantas e 

animais, e está presente na massa seca do lodo de esgoto em concentrações que variam de 

18-50% (MAGALHÃES, 2008). O aproveitamento do lodo na agricultura proporciona 

incremento no estoque de carbono em camadas superficiais do solo (MARIA; KOCSSI; 

DECHEN, 2007). A aplicação contínua do lodo resulta em maior acúmulo de substâncias 

húmicas no solo, não alterando as proporções de carbono na matéria orgânica (DIAS et 

al., 2007). 

A matéria orgânica incrementada ao solo causa um imediato acréscimo na 

respiração microbiana (COLODRO et al., 2007). A respiração pode ser usada como 

método de avaliação da atividade microbiana no solo, possibilitando quantificar a 

atividade respiratória dos microrganismos bem como a velocidade de degradação de um 

determinado substrato (KONRAD; CASTILHOS, 2000). 

O uso de indicadores de qualidade do solo como a respiração basal (liberação de 

CO2), os estoques de carbono orgânico total e as frações da matéria orgânica (ácidos 

húmicos e fúlvicos), tem recebido atenção especial no monitoramento da poluição do 

solo, sendo parâmetros dos efeitos da adição de resíduos orgânicos (ARAÚJO; 

MONTEIRO, 2007). 

3.2.3 Microrganismos patogênicos no lodo 

Os lodos de esgoto compõem diversas espécies de microrganismos, sobretudo 

patogênicos aos seres humanos (AGUSTINI; ONOFRE, 2007). Esses patógenos estão 
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intrinsecamente relacionados com o perfil da saúde da população que produziu o esgoto, 

e com as condições ambientais às quais é submetido (BETTIOL; CAMARGO, 2006; 

LEITE; INGUNZA; ANDREOLI, 2006).  

Os patógenos no lodo é um dos fatores responsável pela transmissão de doenças 

de veiculação hídrica, tais como diarreia, hepatite, parasitoses intestinais, entre outras, 

por isso, seu tratamento é fundamental para a segurança e bem estar da população 

(JORDAO; PESSOA, 2011). 

Alguns microrganismos presentes no lodo podem ter aplicações positivas quanto a 

características físicas do solo e participar da mineralização da matéria orgânica 

disponibilizando nutrientes (VON SPERLING, 2005). Geralmente os grupos de 

organismos patogênicos que se encontram no lodo são as bactérias, fungos, vírus, cistos 

de protozoários e ovos e larvas de helmintos, que estão aderidos nas partículas sólidas 

durante o processo de tratamento e são removidos com o lodo (ANDREOLI; LEITE; 

MARIA, 2006). 

Os agentes bacterianos mais freqüentes são: Salmonella spp., Shigella sp., 

Escherichia coli, Vibrio cholarae, Leptosira sp. Dentre os agentes virais podem ser 

citados: vírus da hepatite A, rotavírus, enterovírus e reovírus. Quanto aos protozoários, 

são encontrados: Cryptosporidium, Entamoebahistlytica, Giárdia lambia, Balantidium 

coli e Toxoplasma gondii. Os helmintos mais frequentes são: Ascaris lumbricoides, 

Ascaris sum, Toxocara sp., Trichuristrichiura, Taeniasolium, Taeniasaginata, Necator 

americanus e Hymenolepis nanam, Hymenolepis diminuta (SOCCOL et al., 2010). 

O uso do lodo que apresenta microrganismos patogênicos necessita, portanto, de 

monitoramento, para a aplicação segura (ANDREOLI; LARA; FERNANDES, 1999). 

Como a quantidade e diversidade de patógenos é ampla, na prática, seria inviável 

analisar, em nível de laboratório, cada espécie separadamente. Por isso, a microbiologia 

sanitária utiliza organismos indicadores da presença de patógenos (SIDHU; TOZE, 

2009). Os microrganismos frequentemente usados como indicadores são os coliformes 

fecais termotolerantes e totais, cistos de protozoários, ovos de helmintos (ORTEGA et al., 

2009). 

Dos grupos de patógenos presentes no lodo, os ovos de helmintos são os mais 

resistentes a vários tipos de processos de inativação (PECSON et al., 2007). Além disso, 

se concentram com facilidade no lodo devido à sua grande velocidade de sedimentação 

(SIDHU; TOZE, 2009). O estabelecimento de concentrações máximas de ovos viáveis de 



27 

 

 

helmintos em lodos de esgoto tem sido critério mundialmente utilizado para se permitir o 

uso agrícola (CAPIZZI-BANAS; SCHWARTZBROD, 2001; WHO, 2006). 

Estudos epidemiológicos têm mostrado que a alta frequência de helmintos na 

população brasileira, o longo tempo de sobrevivência dos ovos desses organismos no 

ambiente e a baixa dose infectante são riscos inerentes à utilização agrícola de lodos de 

esgotos no País (SOCCOL et al., 1997; SENGUPTA et al., 2011; BARÈS, 2013). A 

viabilidade dos ovos de helmintos é uma característica importante, pois de acordo com 

ciclo de vida, os ovos que são eliminados pelas fezes não serão infecciosos até que os 

embriões se tornem ativos. A fase de desenvolvimento de embrião até a larva ocorre no 

solo ou nas plantações, sendo que os riscos de infecção podem permanecer latentes 

durante anos, de acordo com as condições ambientais (CHERNICARO; VIANA, 1999). 

Segundo Bonnet, Lara e Domaszak (2000), a permanência de patógenos no solo é 

influenciado pelas condições ambientais, desse modo, a redução de umidade causa a 

inativação dos ovos de helmintos, embora algumas formas como de Ascaris spp., 

demonstram mais resistência a baixa umidade. Com a secagem natural, o lodo perde uma 

percentagem considerável de umidade, reduzindo com isso os ovos de helmintos além 

dos coliformes termotolerantes (PEIXOTO et al., 2005). As bactérias, por sua vez, são 

mais frágeis e são reduzidas com a incidência continua de radiação no processo de 

secagem. 

De acordo com a Agência Americana de Proteção Ambiental (USEPA, 1985), o 

maior tempo de sobrevivência de patógenos no solo é de 75 dias para as bactérias e dois 

anos para ovos de helmintos. Sendo que para os helmintos pode chegar até sete anos, 

evidenciando como o grupo de maior preocupação. 

As bactérias do grupo coliformes têm sido utilizadas há vários anos na avaliação 

da qualidade microbiológica de amostras ambientais (ROMPRÉ et al., 2002; TALLON et 

al., 2005), e atendem vários requisitos de um bom indicador de contaminação fecal. Nos 

esgotos, os coliformes estão presentes em proporções maiores que outras enterobactérias, 

no entanto, no lodo são encontrados em concentrações semelhantes aos enterococos, 

bactérias sufito-redutoras (VILANOVA; BLANCH, 2005) e as salmonelas (LANG; 

SMITH, 2008). 
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3.3  PRINCIPAIS TRATAMENTOS PARA USO AGRÍCOLA DO LODO DE 

ESGOTO  

 

A utilização agrícola do lodo vem sendo considerado uma das medidas de 

destinação final mais adequada, por ser barata e ambientalmente correta quando aplicado 

de forma controlada (ANDREOLI, 2001). Esta opção apresenta-se como uma alternativa 

interessante para regiões em que grandes áreas de solos são de baixa fertilidade e com 

baixos teores de matéria orgânica (NASCIMENTO et al., 2004; CHIBA; MATTIAZZO; 

OLIVEIRA, 2008). 

Do ponto de vista microbiológico, a contaminação do lodo é proveniente, 

principalmente, do material fecal contido nos esgotos (ANDREOLI, 1999; VON 

SPERLING, 2005). Assim, os agentes patogênicos representam um fator que limita seu 

uso na agricultura, no entanto, podem ser controlados através de técnicas de higienização, 

as quais objetivam a redução e/ou eliminação destes patógenos (GODINHO, 2003). 

A utilização do lodo na agricultura é feita após a aplicação de métodos de 

higienização, evitando os possíveis riscos para saúde humana e para o ambiente (USEPA, 

1995; BRASIL, 2006). As tecnologias disponíveis para higienização de lodos buscam 

minimizar os riscos de transmissão de doenças de veiculação hídrica, através da redução 

da concentração de microrganismos patogênicos em quantidades que assegurem sua 

utilização agrícola. Embora alguns países tenham sua legislação própria, os limites 

sanitários adotados são muito semelhantes, diferindo na abordagem das restrições de uso 

e em alguns parâmetros de processo (GODINHO, 2003). 

 

3.3.1 Compostagem  

A compostagem é definida como um processo controlado de decomposição 

microbiana de um substrato orgânico heterogêneo, no estado sólido, caracterizado pela 

produção de CO2, água e nutrientes (KIEHL, 1985; FERNANDES; SILVA, 1999; 

CORRÊA, 2001; TEIXEIRA, 2012). Por ser um processo biológico aeróbio, as bactérias 

e os fungos são os principais responsáveis pela transformação da matéria orgânica em 

composto humificado (MACLEO et al., 2008). 

O processo passa por fases distintas durante um período de 90 dias, em que a 

primeira constitui a fase mesofílica, onde os microrganismos transformam as partículas 
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de carbono, liberando energia na forma de calor. Os valores de temperatura aumentam até 

70 °C na fase termofílica, causando a eliminação dos patógenos (VAZ, 2012). Marques 

(2010) e Heck et al. (2013) também observaram a inativação de ovos de helmintos 

utilizando o tratamento da compostagem. Os mesmos autores salientam a utilização da 

compostagem como método eficiente no processo de higienização.  

Esses patógenos apresentam uma característica de sobrevivência quanto ao tempo 

que ficam viáveis nos solos, nesse sentido a compostagem se destaca como alternativa de 

tratamento eficiente para higienizar lodos de esgoto contaminados por ovos de helmintos, 

de acordo com os trabalhos apresentados (MARQUES, 2010; TEIXEIRA, 2012; HECK 

et al. 2013).   

 

3.3.2 Calagem ou caleação 

A caleação ou calagem do lodo é um processo de higienização que consiste na 

mistura de cal virgem (CaO) ao lodo em taxas que variam de 30% a 50% em função do 

peso seco do lodo. A cal em contato com a água do lodo, possibilita uma reação 

exotérmica formando cal hidratada (Ca (OH)2) (BRADY; HUMISTON, 2008). 

A granulometria fina da cal é um fator importante para assegurar a reatividade, 

especialmente naquelas com baixa concentração de CaO, o que vem a propiciar a 

solubilização dos óxidos e acelerar a reação de hidratação (PEGORINI et al., 2006). A cal 

é um alcáli mundialmente utilizado no tratamento e estabilização do lodo de esgoto, 

possuindo efeitos bactericidas, sendo usada na forma de cal virgem (CaO) ou cal 

hidratada (Ca(OH)2) (CHAGAS, 2000). Entretanto, existem diferenças entre as 

substâncias, uma vez que a cal virgem não se mistura muito bem em lodo em condição 

líquida, sendo utilizada a cal hidratada para este tipo de lodo (PINTO, 2007). 

Os fatores que interferem no processo de desinfecção são a alteração da 

temperatura, a variação do pH e a ação da amônia resultante de reações (MADER 

NETTO et al., 2003). A cal provoca uma alteração significativa na concentração de sais 

do lodo aumentando a pressão osmótica, fatores que dificultam a absorção de água e 

contribuem para a morte das estruturas de resistência dos microrganismos. Isto 

proporciona um lodo esterilizado, onde os patógenos geralmente são eliminados e os 

demais permanecem inviáveis, garantindo a eficiência do processo (BARROS; COSTA; 

ANDREOLI, 2006). Os processos de alcalinização ainda se mostram vantajosos pela 
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eficiência na desinfecção do lodo de esgoto, apesar de existir aspetos negativos em 

relação às perdas de nitrogênio e imobilização do fósforo durante a mistura da cal, bem 

como a limitação de seu uso em solos pouco ácidos (MADER NETTO et al., 2003). 

Entre os diversos mecanismos com capacidade de promover a higienização do 

lodo, a temperatura, o pH e a radiação são os mais indicados, uma vez que as alterações 

desses fatores podem destruir os patógenos do lodo (NORDIN et al., 2010). A eficiência 

dos processos de higienização está associada à intensidade e ao tempo que estes fatores 

são impostos (NORTH et al., 2008; MAYA et al., 2012). Os ovos de helmintos, pela sua 

maior capacidade de sobrevivência, torna-se o indicador mais importante para avaliação 

das condições sanitárias do lodo. (GODINHO, 2003). 

De acordo com Godinho (2003) a higienização alcalina foi eficiente na inativação 

em 100 % sobre a viabilidade de ovos de helmintos, para diferentes doses de cal al 

hidratada (30, 40 e 50%), após 30 dias de contato. Em estudo elaborado por Barros et al. 

(2005) foram demonstrados que o tratamento alcalino foi eficiente para as remoções de 

coliformes fecais, alcançando níveis menores que 10
3
 NMP/g ST, na medida que foi 

aplicada uma concentração de 40% e 50% de cal hidratada ao lodo seco. Os ovos de 

helmintos foram totalmente inativos  no lodo desaguado somente quando este foi tratado 

com 50% de cal hidratada. 

De acordo com Rocha (2009) no tratamento alcalino houve redução acima de 99% 

da população de coliformes termotolerantes entre o tempo inicial e aos 120 dias. Além 

disso, foi observado inativação de 100% de ovos de helmintos no período de 90 dias para 

o tratamento com a cal virgem, e no período de 15 dias para o tratamento com cal 

hidratada. 

 

3.4 NORMAS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DE LODO NO SOLO 

A agência Norte-Americana de Proteção Ambiental (USEPA, 1993) disciplinou, 

por meio da norma “Title 40 of the Code of Federal Regulations (CFR), Part 503”, o uso 

de lodo de esgoto tratado em solos, relacionando-os ao risco potencial que representam 

para a saúde humana e para o meio ambiente. Essa norma enumera os possíveis usos de 

lodo após serem tratados por meio de Processos para Significantemente Reduzir 

Patógenos – PSRP (compostagem, secagem a calor, caleação ou calagem, radiação solar e 

outros) com base na concentração de organismos patogênicos remanescentes após o 

tratamento (USEPA, 1995). 
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Tabela 2: Qualidade microbiológica dos biossólidos. 

 Fonte: (USEPA, 2003) 

 

A Resolução CONAMA 375/06 (BRASIL, 2006), que estabelece os limites para 

concentração de ovos viáveis de helmintos em biossólidos (lodo tratado) Classe A, que 

serão os únicos permitidos na agricultura brasileira, sendo o limite de 0,25 ovos viáveis 

de helmintos por grama de matéria seca, será padrão brasileiro para biossólidos de uso 

agrícola. 

Com o propósito de avaliar a segurança biológica da utilização de lodo na 

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

máximos permitidos de concentrações de patógenos indicadores, separando em duas 

classes, como mostrado na Tabela 3. 

Do ponto de vista do grau de ameaça à saúde humana e animal associado ao uso do 

biossólido, a norma parte do pressuposto que ambos são igualmente seguros. No caso do 

biossólido Classe A, a proteção é alcançada pelo tratamento em si, pela redução dos 

patógenos a níveis abaixo dos detectáveis.  

 

Tabela 3: Classes de lodo de esgoto segundo a resolução 375/06. 

Tipo de lodo  Concentração de patógenos 

A 
Coliformes Termotolerantes <10

3
 NMP / g de ST 

Ovos viáveis de helmintos < 0,25 ovo / 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. 

 

O biossólido tipo A deve satisfazer todos os requisitos relativos à sua categoria, o 

que significa que o monitoramento deve abranger todos os microrganismos especificados. 

O biossólido tipo B somente pode ser aplicado em culturas como cafezais, culturas 

fibrosas ou oleaginosas, devendo ser incorporados ao solo mecanicamente (BRASIL, 

2006). 

Classe do Lodo Concentração de patógenos 

A Coliformes Termotolerantes < 10
3
 / g ST 

Ovos viáveis de helmintos < 1 ovo / 4 g ST 

B Coliformes Termotolerantes < 2x10
6 

NMP / g ST 
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Para a regulamentação, padronização e comercialização o Decreto federal 4954 

(2004), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) estabelece que 

fertilizante orgânico, ou produto de natureza integralmente orgânica, resultado de 

processo físico, químico, físico-químico ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de 

matérias-primas oriunda da indústria, centros urbanos ou zona rural, de origem vegetal ou 

animal, enriquecido ou não de nutrientes minerais, esteja normatizado pelo referido 

instrumento legal (MAPA, 2004). 

 

 

3.5 RECICLAGEM AGRÍCOLA DO LODO  

 

Dentre as principais alternativas para destinação final de lodo tratado, estão à 

disposição em aterros sanitários, no oceano (oceânica), incineração, land farming e a 

aplicação no solo, objetivando recuperar áreas degradadas e produção agrícola 

(FERNANDES; SILVA, 1999; BETTIOL; CAMARGO, 2006; NUVOLARI et al., 

2011).  

No Brasil, é predominante a destinação de lodo para os aterros sanitários 

(POGGIANI; SILVA; GUEDES, 2006; NUVOLARI et al., 2011). A destinação para o 

aterro sanitário é uma alternativa que requer cuidados na sua aplicação, e acarreta 

elevados custos operacionais. Precisando de infraestrutura de controle ambiental para o 

tratamento do percolado, que geralmente é poluente, evitando a contaminação de águas 

subterrâneas e superficiais (PIRES, 2006; SANTOS, 2011).  

O uso do lodo como adubo orgânico na recuperação de solos degradados é 

considerado a melhor alternativa para a destinação final, sendo também, recomendada 

como condicionador de solos, devido ao alto teor de matéria orgânica (BARBOSA; 

TAVARES FILHO, 2006; ALVES et al, 2007; KITAMURA et al., 2008). O lodo de 

esgoto apresenta concentrações de nutrientes razoáveis para a utilização em solos 

melhorando a fertilidade (BETTIOL; CAMARGO, 2006). Os nutrientes de maior 

importância são o nitrogênio, fósforo e alguns micronutrientes a exemplo do zinco, ferro, 

boro e manganês (NASCIMENTO et al., 2004; DIAS et al., 2007; BINDER et al., 2002; 

RANGEL et al., 2003). Os tores de nitrogênio contido no lodo, geralmente estão entre 2,0 

a 5,1 %, e os valores de fósforo são encontrados em faixas menores, ocorrendo entre de 

0,6 a 2,8 %, como descritos na  

 



33 

 

 

Tabela 4, sendo que com relação aos teores de potássio, aparecem em baixas 

concentrações, evidenciando o lodo como um produto com escassez deste nutriente 

(ANDREOLI, 1997; LIMA et al., 2005; GUEDES et al. 2006). 

 

Tabela 4: Quantidade de nutrientes no lodo avaliados por diversos autores 

LODO DE ESGOTO N (%) P (%) K (%) 

SIMONETE et al. (2003) 2,91 0,60 n.a. 

PEDROZA et al. (2005) 4,13 2,28 n.a 

ANDREOLI (1997) 2,22 0,95 n.a. 

NASCIMENTO et al. (2004) 2,25 4,50 0,2 

DIAS et al. (2007) 2,12 1,60 0,1 

RANGEL et al. (2004) 2,60 1,60 n.a 

BETTIOL; CAMARGO (2006) 4,20 2,70 0,1 

LIMA et al. (2005) 4,38 2,76 0,25 

CORRÊA et al. (2007) 5,1 3,10 0,2 

MARIA et al. (2007) 2,83 0,67 0,15 

CHIBA et al. (2008) 2,98 0,69 0,21 

GUEDES et al. (2006) 1,86 0,92 0,19 

OLIVEIRA et al. (1995) 2,14 1,0 0,24 

OLIVEIRA et al. (2002) 2,56 1,12 0,10 

BOEIRA el at. (2002) 4,6   0,08 

n.a.* (não avaliado) 

 

O nitrogênio por sua vez, é o elemento referencial para a limitação das taxas de 

aplicação de lodo no solo (BETTIOL; CAMARGO, 2000). É um nutriente essencial para 

o crescimento vegetal e dos microrganismos do solo, todavia, sua aplicação em excesso 

pode causar sérios problemas para o ambiente (BOEIRA; LIGO; DYNIA, 2002). Parte 

deste nitrogênio está na forma de amônia (NH3) ou íon amônio (NH4
+
). E devido a seus 

vários estados de oxidação, pode mudar rapidamente de uma forma para outra. O 

equilíbrio entre as suas formas molecular, NH3 e iônica, NH4
+

 é fortemente dependente 

do pH e da temperatura (AGUSTINI; ONOFRE, 2007). 

As determinações da taxa agronômica de aplicação do lodo devem ser 

consideradas com base nas propriedades do lodo, sendo a mineralização dos compostos 

nitrogenados ao longo do cultivo a mais importante, devendo ser monitorada para 

prevenir a geração de nitrato em excesso, poluente potencial de águas subterrâneas 

(BOEIRA; MAXIMILIANO, 2009). 
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Segundo Schroder et al. (2008) a aplicação de lodo de esgoto acima das taxas de 

recomendação agronômica baseadas em N deve ser evitada. Quando aplicados em 

quantidades elevadas ou em aplicações sucessivas, o lodo de esgoto pode gerar riscos de 

poluição ambiental por adição de excesso de N de formas orgânicas, que degradam 

microbiologicamente a nitrato, conforme constataram Dynia et al. (2006). Paraíba et al. 

(2006), considerando apenas um dos diversos poluentes orgânicos presentes nos lodos 

das estações de Barueri e de Suzano, ambas em São Paulo, mostraram que doses maiores 

do que 10 toneladas por hectare não deveriam ser usadas para o cultivo de frutíferas. 

Fernandes et al. (2005) concluíram que aplicações repetidas do lodo de esgoto de 

Barueri provocaram o estabelecimento de novas condições biológicas no solo ao 

avaliarem diversos parâmetros, como respiração basal, quociente metabólico, C e N da 

biomassa microbiana. No solo, o nitrogênio orgânico é transformado em amônio ou 

nitrato. Os coloides do solo poderão reter o amônio, mas o nitrato deverá ser lixiviado, 

caso não seja absorvido pelas plantas, deslocando-se para baixo da zona radicular 

acarretando risco de contaminação ao lençol freático (BETTIOL; CAMARGO, 2006). 

O nitrogênio é absorvido nas raízes sob a forma nítrica (NO3
-
) ou amoniacal 

(NH4
+
), sendo então incorporado em aminoácidos na própria raiz ou na parte aérea. A 

taxa e a quantidade de nitrogênio absorvido e assimilado durante o ciclo da planta 

dependem da presença de carregadores específicos na membrana plasmática, da atividade 

das enzimas envolvidas no seu ciclo, da disponibilidade de energia necessária para os 

processos de absorção e assimilação e do estádio de desenvolvimento da planta 

(BREDEMEIER; MUNDSTOCK, 2000). 

O fósforo presente no lodo tem origem antrópica, resultado do uso indiscriminado 

de fertilizantes químicos nos solos, altamente solúvel em água, assim como pelas 

emissões de efluentes urbanos, que contêm polifosfatos dos produtos de limpeza, 

ortofosfato e fosfatos inorgânicos condensados nos esgotamentos sanitários (MARINS; 

PAULA FILHO; ROCHA, 2007; MAGALHAES, 2008). É um nutriente limitante ao 

crescimento de plantas e algas em ambientes aquáticos, pois armazena e transfere energia 

à planta, onde na sua ausência não ocorre nenhum processo metabólico (SOUZA et al., 

2005). 

O fósforo em abundância no meio ambiente pode causar sérios problemas 

ambientais, como eutrofização em corpos d’água (AGUIAR et al., 2015). Alem disso, 

tem uma característica de baixa disponibilidade, devido sua forte fixação ao solo e pouca 

mobilidade (SHEN et al., 2011). Assim, a adição de lodo no solo irá melhorar a 
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capacidade de troca no solo, além de possibilitar a disponibilidade de fósforo presente no 

lodo (KROGSTAD; SOGN; ASDAL, 2005). 

A maioria dos estudos, usando lodo para utilização em solo, aponta para o 

acréscimo de nutrientes no solo, ao mesmo tempo em que poderá melhorar as 

características físicas do solo (BETTIOL; GHINI, 2011). O lodo apresenta alta carga 

orgânica, promovendo uma incorporação de carbono no solo, acentuando a atividade 

biológica, melhorando a infiltração de água e aeração (SINGH; AGRAWAL, 2008; 

CORREA et al., 2009). Além do aumento da matéria orgânica que aumenta a porosidade, 

a resistência à erosão, condutividade hidráulica, a capacidade de retenção de água no solo 

e a estabilidade dos agregados, como também as melhorias nos atributos químicos, 

aumentando a CTC, e nutrientes (ANDREOLI; FERNANDES, 1997; BONINI; ALVES; 

MONTANARI, 2015). 

É importante salientar que a redução da camada arável, que constitui a fração 

indispensável para o plantio das diversas culturas requer uma quantidade de matéria 

orgânica capaz de suprir as necessidades da microbiota do solo, participar do efeito de 

mineralização e disponibilidade de alguns nutrientes (PESSOA et al., 2012). O lodo é 

constituído por diferentes grupos orgânicos, entre eles as substâncias húmicas, que são 

consideradas o estádio final da evolução dos compostos de carbono no solo, portanto, um 

grupo de substâncias mais estáveis e de difícil degradação do ponto vista químico, pode 

representar uma reserva de carbono no solo (YANG et al., 2004). 

De acordo com Barros et al. (2011) a aplicação de biossólido promoveu aumento 

na quantidade de matéria seca das plantas de milho. A produção de massa seca da parte 

aérea das plantas, indicativo do efeito nutricional proporcionado pela adição do 

biossólido no solo de cultivo, foi influenciada positivamente e seus valores aumentados 

com a aplicação do lodo. Barbosa et al. (2007), observaram maior disponibilidade de 

nutrientes no solo, proporcionada pela aplicação do lodo de esgoto, o que ocasionou a 

vantagem de melhorar o crescimento do cultivo de milho safrinha, com maior produção 

de matéria seca e, consequentemente, aumento da produtividade.  

Figueiredo et al. (2005), avaliando a cultura do algodão irrigado com água 

residuária e adubado com biossólido, obtiveram resposta positiva na influência da altura 

das plantas, enquanto Lemainski e Silva (2006), utilizando lodo de esgoto, concluíram 

que o lodo foi mais eficiente na produção de grãos de milho, quando comparado com o 

fertilizante mineral. 
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3.6 PRODUÇÃO DE BIOMASSA E USO DA LENHA DE EUCALIPTO 

 

O aumento da produção de biomassa no mundo está entre 110 a 220 bilhões de 

toneladas anuais. Porém, a produção anual de biomassa que podem ser utilizados para 

aplicação energética está estimada na ordem de 3 bilhões para os resíduos florestais 

diretamente da agricultura (Williams et al., 2012). 

Dessa forma, aproximadamente 476 milhões de toneladas de cinza de biomassa 

pode ser gerada no mundo por ano com a queima desse subproduto adotando rendimento 

médio de 6,7 % em base seca. Esta quantidade é comparável com a apresentada pela 

cinza de carvão, a cerca de 780 milhões anuais (IZQUIERDO et al., 2012). 

Atualmente o mercado de lenha está crescendo para a utilização nos centros 

agroindustriais. Em secadores de grãos, principalmente, no Estado do Paraná é 

consumido anualmente 1,2 milhões de m³ de madeira ( BELL ,2012).. 

Segundo o anuário estatístico 2013 (ano base 2012) da Associação Brasileira de 

Produtores de Florestas Plantadas – ABRAF, o Brasil possui cerca de 6,66 milhões de 

hectares do seu território em florestas plantadas, sendo que 76,6% correspondem a 

florestas de eucalipto e 23,4% de pinus (ABRAF, 2013). 

Neste mesmo ano foi estimada a utilização de toda a madeira de floresta plantada, 

na qual 38,7 % foram destinadas a produção de carvão vegetal e lenha (ABRAF, 2013). 

A lenha como combustível sólido pode ser utilizada para uso doméstico, em fornos 

industriais ou em caldeiras industriais, tendo como finalidade a geração de energia e calor 

(GALVÃO, 2000). 

Uma fonte que vem sendo muito utilizada é a lenha de eucalipto (Figura 2), tal 

qual é originada de reflorestamentos (AFONSO; OLIVEIRA; COSTA, 2006). O resíduo 

que tem mais destaque no âmbito da utilização de lenha são as cinzas geradas por 

processos de incineração para geração de energia e para secagem e, além disso, as cinzas 

geram problemas de armazenamento e impacto ambiental (CINCOTTO, 1988). 
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Figura 2: Produção de lenha de eucalipto 

  

 

Segundo Foelkel (2011) a madeira e a casca dos eucaliptos que são queimadas 

possuem certo teor de minerais em sua composição. O teor de cinzas da madeira é 

bastante baixo (entre 0,3 a 0,6% em base seca). Por outro lado, os teores de cinzas da 

casca das árvores dos eucaliptos são mais significativos (entre 3 a 8% em base seca). Esta 

cinza é gerada em grande quantidade, dessa forma, existe uma preocupação quanto a sua 

disposição adequada, principalmente no que se refere às questões ambientais 

(VOUNDINKANA et al., 1998; MAEDA et al., 2008) 

 

3.6.1 Características químicas de cinzas vegetais  

 

As cinzas apresentam em sua composição, quantidades razoáveis de macro e 

micronutrientes e, além de características de corretivo de acidez do solo, têm potencial 

para serem utilizadas como adubo. Entretanto, são necessários estudos para determinar as 

quantidades mais adequadas em virtude dos efeitos no solo, bem como a viabilidade de 

sua utilização (OLIVEIRA et al., 2006). 

As cinzas constituem um tipo de resíduo, que contem uma variedade química, 

contendo inclusive metais, que pode causar poluição do ar e ser responsável por 

problemas respiratórios na população. Uma alternativa tecnológica para reduzir o impacto 

ambiental causado pela liberação indiscriminada de cinzas seria a sua incorporação em 

produtos cerâmicos argilosos (DELLA; KUMN; HOTZA, 2005). 

Por outro lado, Väätäinen et al. (2011) destacam a cinza de biomassa como agente 

condicionante do solo, uma vez que é utilizada para repor os nutrientes removidos pela 
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biomassa. A aplicação de cinza vegetal em plantios agrícolas é apontada como uma 

importante alternativa para reposição dos nutrientes ao solo que foram removidos pela 

produção das florestas (DEMEYER et al., 2001; ERNFORS et al., 2010). Além disso, a 

reciclagem das cinzas reduz a necessidade do uso de fertilizantes químicos, contribuindo 

para o controle da acidificação do solo, ao mesmo tempo melhorando o suprimento de 

cálcio (ZIMMERMANN; FREY, 2002). 

A cinza vegetal apresenta concentração de nutrientes tais como K, Ca, e Mg 

(Tabela 5) e alguns micronutrientes, essenciais para o desenvolvimento das plantas 

(ZHANG; YAMASAKI; NANZYO, 2002). O efeito da cinza de biomassa em solos é 

gerido pela composição e quantidade de cinza aplicada, assim como pelas características 

do solo (PITMAN, 2006). O conhecimento da composição química do solo e da cinza é 

essencial para avaliar a viabilidade da aplicação da cinza de biomassa em solos agrícolas 

para evitar desequilíbrios nutricionais às plantas (VOUNDINKANA et al., 2002; 

MAEDA et al., 2007). 

 

Tabela 5: Teores de Ca, Mg e K em cinzas de biomassa  

Cinza vegetal Ca Mg K 

 
-------------------g kg

-1
------------------ 

(TIMM et al., 2000) 206,0 30,7 44,1 

(SOFFIATI et. al., 2007) 64,7 27,3 45,8 

(PRADO et al., 2003) 47,3 52,4 71,0 

(HORTA et al., 2010) 88,2 6,7 11,4 

(COMPANHARO et al., 2008) 326,4 59,92 49,94. 

(ZHANG; NANZYO, 2002) 78,0 23,8 14,8 

(ETIÉGNI E; CAMPBELL, 1991) 187,0 59,0 110,0 

(SEVERINO; BELTRAO, 2006) 264,0 27,0 48,5 

(BORLINI et al., 2005) 326,0 72,0 70,0 

(PARK et al., 2005) 155,0 13,0 35,0 

 

Segundo Jordan et al. (2002), a cinza produzida durante a combustão da lenha e 

restos vegetais, possui em sua composição elementos orgânicos e inorgânicos que podem 

ter efeitos positivos nos solos, especialmente naqueles com maior deficiência nutricional 

e com baixo teor de matéria orgânica. 
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3.6.2 Aplicação de Cinzas na Agricultura  

 

As cinzas de lenha foram utilizadas como principal aporte de nutrientes no solo, 

principalmente o potássio, até a descoberta das jazidas de fontes para produção de 

fertilizantes potássicos (CAMPANHARO et al., 2008). Severino, e Beltrão. (2006) 

apontaram que as cinzas de lenha podem ser utilizadas como fonte de nutrientes, 

principalmente Ca, K e Mg, os quais apresentaram valores médios no seu estudo , 26,4% 

,4,85%. . 2,7% respectivamente. A cinza vegetal tipicamente apresenta valores elevados 

de pH, concentração de nutrientes tais como P, K Ca e Mg e micronutrientes essenciais 

para o crescimento das plantas (ZHANG, 2002). 

A aplicação de cinza vegetal em plantios agrícolas apresenta-se como uma 

importante alternativa para reposição dos nutrientes removidos pelas culturas. Por sua 

vez, a reciclagem das cinzas reduz a necessidade de fertilizantes químicos, contribuindo 

para a redução na acidificação do solo, bem como melhorando o suprimento de cálcio no 

solo (ZIMMERMANN; FREY, 2002; SOFIATTI et al., 2007).  

O uso de cinza nos solos promove a diminuição nos teores de Alumínio 

disponíveis, elemento responsável pela acidez trocável, além de imobilizar metais como 

Ferro, Manganês, Zinco e Cobre. Entretanto, aumenta a disponibilidade da maioria dos 

nutrientes, de maneira que os valores de pH do solo estejam dentro de uma faixa de 

ligeira acidez que determinam o ambiente nutricionalmente mais equilibrado 

(EMBRAPA, 2007). Com a adição de cinza de biomassa, houve aumento nos teores de 

Ca, Mg, K, P e da CTC efetiva. O calcário, por sua vez, aumentou os teores de Ca, Mg, P 

e a CTC efetiva (SILVA et al., 2013). Solla-Gullón et al. (2008) verificaram acréscimo de 

Ca, Mg, K e P no solo, após a aplicação de até 10 t. ha
-1

 de cinza de biomassa.  

Nas camadas superficiais do solo a aplicação de cinza de biomassa aumentou os 

valores de cálcio, potássio, fósforo e magnésio mais expressivamente do que nas camadas 

intermediaria e mais profunda, assim como reduziu a teor de alumínio (MAEDA; SILVA; 

CARDOSO, 2006). 

Como as cinzas apresentam efeito corretivo no solo, a sua aplicação deve-se 

restringir ao solo com saturação por bases inferiores a 80%, tendo em vista um possível 

efeito deletério no desenvolvimento da planta, devido a possível redução da 

disponibilidade de nutrientes no solo, fato este amplamente relatado na literatura 

(PRADO et al., 2003; PARK et al., 2005; MAEDA et al., 2007). 
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Em solos destinados à produção florestal, a utilização de cinza de biomassa, em 

substituição aos adubos minerais ou como suplementação da adubação mineral e orgânica 

pode ser considerada uma alternativa viável, todavia, faz se necessário definir 

corretamente quantidades a serem aplicadas para cada classe de solo e espécie cultivada 

(SILVA et al., 2013). Incrementos na produtividade de culturas, bem como efeitos 

benéficos no solo, corroboram a possibilidade de utilização da cinza em substituição aos 

adubos minerais ou como suplementação da adubação mineral e orgânica (BELLOTE et 

al., 1998). 

A lenta solubilização da cinza de biomassa libera gradativamente os nutrientes 

essenciais ao desenvolvimento das plantas, o que é uma característica desejável, tendo em 

vista às perdas de nutrientes por lixiviação (HARRISON et al., 2003; NOLASCO et al., 

2000). Segundo Demeyer et al. (2001) a aplicação da cinza de biomassa pode influenciar 

a aeração, a capacidade de retenção da água e a salinidade dos solos. A aplicação de cinza 

de biomassa florestal pode favorecer o crescimento das plantas e aumentar a 

produtividade das culturas, principalmente em sistemas onde a disponibilidade de 

nutrientes é limitante (DEMEYER et al., 2001; PARK et al., 2005). 

. 

 

3.7 APLICAÇÃO DE CINZAS NA HIGIENIZAÇÃO DE LODO 

 

A utilização de cinza vegetal na higienização de lodo de esgoto ainda não está 

difundida na literatura. No entanto, a cinza volante, que constitui um resíduo da queima 

do carvão mineral nas usinas termelétrica, vem sendo utilizada em estudos, adicionados 

em lodo de esgoto como forma de destinação final para uso agrícola. Todavia, foram 

observadas vantagens como a melhoria da fertilidade do solo e imobilização de metais 

pesados, de modo que houve redução da atividade microbiológica no solo.  

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

3.7.1 Utilização de cinzas volantes em lodo de esgoto 

 

As cinzas volantes são os resíduos alcalinos produzidos a partir de carvão mineral, 

os quais apresentam altas concentrações de óxido de cálcio (CaO), óxido de magnésio 

(MgO) e potássio (K), o valor de pH é aproximadamente 12,0 que pode ser usado para 

corrigir a acidez do solo (SAJWANA et al., 2003). De acordo com estas características, 

as cinzas volantes são utilizadas como um agente alcalino de estabilização no tratamento 

de esgoto domésticos, promovendo a disponibilidade de nutrientes e destruindo 

patógenos (GHODRATI et al., 1995). Nesse sentido, o uso consorciado de cinzas 

volantes e lodos de esgoto para uso no solo, visando uma produção agrícola e na 

jardinagem podem fornecer uma forma benéfica para a destinação correta. Os benefícios 

da cinza volante nos atributos físicos do solo incluem melhorias na estrutura do solo 

devido à adição de partículas da cinza que promove aumento na porosidade, infiltração e 

capacidade de retenção de água (ADRIANO; WEBER, 2001).   

A aplicação crescente de cinzas volantes aumentou o pH de maneira significativa 

devido os teores de CaO e MgO (SU; WONG, 2003). Esse aumento dos valores de pH 

pode causar a imobilização de cátions trocáveis na mistura de cinzas e lodos. Além disso, 

N total e a concentração de K diminuíram significativamente com a variação da 

concentração de cinza volante (XU et al., 2012). 

O uso de cinzas volantes de natureza alcalina foi prejudicial aos microrganismos, 

sendo a causa atribuída a elevação dos valores de pH nos solos com a mistura (NAYAK et 

al, 2015). Estes autores verificaram uma redução significativa da população de 

microrganismos no solo com adição de cinza volante. Essa redução na população 

microbiana com as mais altas concentrações de cinzas volantes é explicada pela falta de 

substrato C, e à oferta inadequada de N, principalmente. Alguns autores observaram que 

os fatores mais limitantes para a atividade microbiana são geralmente a falta de substrato 

C como fonte de energia para o microrganismo heterotrófico no solo e de fontes 

adequados de nitrogênio (KLUBEK et al., 1992). 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1  LOCAL E TIPO DE ESTUDO 

Esta pesquisa foi realizada no Laboratório de Saneamento do Departamento de 

Tecnologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, no município de Feira de 

Santana (Figura 3). É um trabalho cientifico de natureza quantitativa exploratória, no 

qual objetivou avaliar o potencial da cinza vegetal obtida de lenha de eucalipto na 

higienização de um lodo de UASB, oriundo de uma ETE Compacta, do condomínio 

Mangueiras e Figueiras (Figura 4), situado no Bairro Mangabeira, nas coordenadas 

(12°13’28.5”S; 38°56’12.1”W) no município de Feira de Santana-BA. 

 

 

 

 

Figura 3: Localização Geográfica do município de Feira de Santana  

  

 

 

 

 

Município de Feira de Santana-BA 
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4.2  COLETA DO LODO E DA CINZA 

 

O lodo de esgoto utilizado no experimento foi coletado diretamente do Reator 

anaeróbico de fluxo ascendente na ETE do condomínio Mangueiras e Figueiras do 

programa Nacional Minha casa Minha Vida e transportado em caminhão tipo vácuo, até o 

local de destino para desaguamento em leito de secagem (Figura 6), na Universidade 

Estadual de Feira de Santana. 

 

 
 

Figura 4: ETE Compacta localizada no Condomínio Mangueiras e Figueiras. 
 

 

 
 

Figura 5: Reatores de fluxo ascendente da ETE compacta no Condomínio  
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Figura 6: Descarga do lodo no leito de secagem na UEFS. 

 

Após a coleta do lodo direto do reator (UASB), o caminhão da empresa de 

saneamento (EMBASA) seguiu para a descarga no leito de secagem localizada na área da 

Equipe de Estudos de Educação Ambiental (EEA/UEFS). Com auxilio de uma mangueira 

apropriada (Figura 6-B) o lodo foi descarregado no leito de secagem apresentando uma 

característica visual de um material digerido (Figura 6-C) não apresentando maus odores. 

Foi descarregado aproximadamente 2,0 m
3
 de lodo completando dois leitos de secagem 

(Figura 6-D). 

A cinza foi adquirida de um frigorífico de caprinos, nas coordenadas (12°13’11”S; 

39° 04’96”W) no bairro Pampalona, no município de Feira de Santana-Ba (Figura 7-A). 

A cinza foi produzida a partir da utilização de lenha de eucalipto (Figura 7-B) na caldeira 

do frigorífico, foi coletada manualmente e armazenada em bombona de 100 litros 

(Figura7- C) e encaminhada para UEFS. 
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Figura 7: (A) Entrada do frigorifico (B) lenha de Eucalipto; (C) Coleta da cinza. 

 

 

4.3 I ETAPA: AMOSTRAGEM DO LODO DESIDRATADO  

 

Para amostragem do lodo, tomou-se coletas em diferentes pontos do leito de 

secagem com objetivo de representar o máximo possível da composição do material 

(Figura 8-A). Em seguida as amostras simples do lodo coletado foram colocadas em 

baldes plásticos e transportadas em carrinho de mão para o pátio de compostagem da 

EEA/UEFS (Figura 8-B), para a homogeneização durante 10 minutos, com auxilio de 

enxada e pá, fazendo movimentos em todas as direções, uniformizando todo o material, 

tanto a parte inferior mais úmida, quanto à parte superficial mais desidratada com o 

objetivo de produzir uma amostra composta uniforme. 

Após terminar a mistura para homogeneização do lodo, retirou-se uma amostra 

significativa de vários pontos da pilha uniforme colocando em uma bacia (Figura 8-C). 

Essa amostra foi utilizada para montar dos tratamentos experimentais para a avaliação da 

pesquisa. 
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Figura 8: Amostragem de lodo no leito de secagem (A); Homogeneização (B); Coleta para 

analises (C) 

 

 

4.4  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O experimento foi composto de cinco (5) tratamentos: 

 T0 (100% de lodo);  

 T1(20% cinza vegetal +80% de lodo);  

 T2 (40% de cinza vegetal + 60 % de lodo); 

 T3 (60% de cinza vegetal +40 % de lodo);  

 T4 (80% de cinza vegetal +20 % de lodo).  

 

Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo 

fatorial 5 x 5 ( cinco doses de cinzas e cinco períodos), totalizando 25 tratamentos com 

quatro repetições. 

  

Tabela 6: Descrição dos tratamentos com as respectivas repetições  

    

T0R1 T0R2 T0R3 T0R4 

T1R1 T1R2 T1R3 T1R4 

T2R1 T2R2 T2R3 T2R4 

T3R1 T3R2 T3R3 T3R4 

T4R1 T4R2 T4R3 T4R4 

 

Para a montagem do experimento foram utilizados baldes plásticos de seis litros 

(6L), identificados conforme os tratamentos e repetições. Cada balde constituiu uma 

parcela experimental contendo 1,0 kg da mistura, representando os tratamentos: T0, T1, 

T2, T3 e T4.  
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As proporções de lodo e cinza foram pesadas em balança analítica (Figura 9-A), e 

colocadas em uma bacia (Figura 9-B) para proceder com a mistura por um período de 5 

minutos até a massa da mistura ficar homogênea (Figura 9-C). Posteriormente foram 

colocadas nos baldes e dispostos de forma casualizada (Figura 9-D).  

 

 

Figura 9: Montagem do experimento em ambiente protegido 

 

 

4.5 II ETAPA: AVALIAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

O experimento começou a ser avaliado no mesmo dia que foi montado, sendo que 

foram coletadas amostras de 150 gramas (Figura 10) de cada tratamento para proceder 

com as análises físico-químicas, microbiológicas e parasitológicas. As análises foram 

planejadas em cronogramas de 90 dias e executadas conforme uma escala temporal 

constituída de cinco (5) períodos de avaliação: Período inicial (0 dias), 15 dias, 30 dias, 

60 dias e 90dias, sendo que o cronograma começou no dia da mistura, levando um 

período total de 3 meses (Outubro a Dezembro do ano de 2015). 

As amostras coletadas para as análises laboratoriais foram acondicionadas em 

recipientes plásticos de 250 mL, tampados e armazenados em refrigerador a temperatura 

de 4°C para preservar as características microbiológicas. 
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Figura 10: Subamostras para análises de laboratório 

 

 

 

4.5.1 Parâmetros Físicos e Químicos  

 

 Determinação do pH 

 

O princípio da técnica consiste em misturar o lodo à água e a solução aquosa 

resultante deve ser lida no pHmetro. 

As análises de pH foram realizadas em pHmetro digital e seguiram o seguinte 

procedimento, conforme Kiehl (2004). 

• Pesar 20 g da amostra e transferir para um becker de 100 mL. 

• Adicionar 50 mL de água destilada. 

• Agitar por cinco minutos e deixar em repouso por 30 minutos. 

• Realizar a leitura do pH em PHmetro Digital 

 

 

Determinação do teor de sólidos totais e voláteis  

 

O procedimento analítico foi constituído das seguintes etapas conforme método de 

Kiehl (1985) e kiehl (2004), respectivamente: 

• Utilizar capsula seco em estufa e após passar pelo dissecador tenha peso constante. 

• Colocar 50 g de lodo e pesar novamente. 

• Colocar o recipiente e seu conteúdo em estufa mantida a 100-105 
o
C, durante pelo 

menos uma hora. 

• Para matéria orgânica este material vai à mufla com temperatura 550°C durante uma 

hora.  
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Determinação da concentração de Nitrogênio Total Kjedahl  

 

O método compreendeu três etapas: digestão 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 % = 
                            

               
 

Onde:  
f = fator do ácido  

N= normalidade do ácido  

Pe N = peso específico do Nitrogênio 

 

 

Determinação da concentração de Potássio  

 

Os teores de potássio foram determinados após digestão das amostras da mistura 

em quatro repetições, em meio ácido (HNO3, HCl e H2O2), pelo método EPA 

3050B/1996. As concentrações foram determinadas por Espectrometria de Absorção 

Atômica (EAA), aparelho Avanta GBS Plus, conforme o método EPA 7000B/2007 

(USEPA, 1996; 2007). 

 
 

4.5.2 Parâmetros microbiológicos e parasitológicos  

 

As análises foram executadas no laboratório de Saneamento do Departamento de 

Tecnologia da UEFS. Foram avaliados os parâmetros microbiológicos para Coliformes 

termotolerantes de acordo com o método do substrato cromogênico colilert (AWWA, 

1998; APHA, 2001) e parasitológicos para ovos de helmintos segundo método de 

Bailenger adaptado por Ayres e Maria (1996). 
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Determinação de coliformes Fecais  

 

As bactérias do grupo coliformes fecais foram quantificadas por meio do método 

de tubos múltiplos utilizando o substrato cromogênico, com base na ativação de enzimas 

presentes nessas bactérias, por meio de substratos específicos, conforme descrito pela 

Agencia Ambiental Americana (USEPA, 2003). Foram utilizados nas análises o meio de 

cultura Colilert-24 horas. 

O método consiste em preparar, em um recipiente, uma diluição inicial da amostra 

original com 10 g de lodo de esgoto e adição de 90 mL de água destilada ou deionizada, 

homogeneizando a mistura. O conteúdo de um sache Colilert é então adicionado ao 

recipiente, que posteriormente é distribuído nos tubos nas respectivas diluições, os quais 

são tampados e incubados em estufa a temperatura de 37,0 °C durante 24 horas. Após a 

incubação, os números de tubos que apresentam fluorescência sob luz ultravioleta (365 

nm) são positivos para coliformes fecais (Escherichia coli.). 

 

 

 

 

Figura 11: Solução peptonada com Coliert (A) Avaliação de tubos positivos com UV (B) 
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Determinação do número de ovos viáveis de helmintos 

 

O método adotado para determinar a quantidade de ovos viáveis de helmintos 

consiste, basicamente, em pesar 12,5g de lodo, lavar com água sanitária a 50% e 

detergente Tween (Figura 12-A), agitando os tubos e depois centrifugando a 2.800 rpm, 

durante três minutos, descartando o sobrenadante. 

Após a etapa de lavagens, adicionou a solução de sulfato de Zinco (ZnSO4), 

densidade 1,18, e passou para a etapa de centrifugação a 2.800 rpm, durante três minutos. 

Posteriormente, filtrou o sobrenadante em membrana de Milipore 0,45 nm de porosidade. 

Em seguida aplicou sulfato de zinco novamente sobre a membrana filtrante para a 

retirada dos ovos sobre o filtro para a solução de sulfato de zinco na placa de Petri 

(Figura 12-B), coletou a solução colocando nos tubos e seguiu para a identificação e 

contagem dos ovos em microscopia ótica, utilizando câmara de Sedgwick-Rafer. 

 

 

Figura 12: Suspensão dos ovos de helmintos (A); Lavagem das amostras nos tubos (B) 

 

 

 

No Quadro 2 é descrito de modo geral, os métodos e frequências de analises para 

todos os parâmetros avaliados na pesquisa. 
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Quadro 2: Parâmetros físico-químicos, microbiológicos e parasitológicos avaliados. 

Parâmetro Frequência de análise Método analítico 

Umidade 
Todos os períodos para cada 

coleta.  
Estufa de ventilação forçada 

(EMBRAPA, 2009). 

pH 
Todos os períodos para cada 

coleta. 
Solução em água numa proporção de 

1:5 (KIEHL, 2004).  

Sólidos totais 

Todos os períodos para cada 

coleta. 
Determinado pela fórmula: 

ST=Ms/Mu, onde: Ms = massa seca a 

110°C; Um= massa úmida da 

amostra (KIEHL, 1985).  
Matéria orgânica 

total 
Todos os períodos para cada 

coleta. 
Perda por combustão a 550°C 

(KIEHL, 2004).  

Nitrogênio total 
Todos os períodos para cada 

coleta. 
Kjedahl: digestão, destilação e 

titulação (EMBRAPA, 2009) 

Potássio 
Inicial e 90 dias  Espectrometria de Absorção Atômica 

(AAS), método EPA 7000B/2007 

(BRASIL, 2006).  

Microbiológico 
Todos os períodos para cada 

coleta. 
Substrato Cromogenico Collilert 

(AWWA, 1998, APHA, 2001).  

Parasitológico 
Todos os períodos para cada 

coleta. 
Ovos de helmintos adaptado 

(AYRES; MARA, 1996).  

 

 

4.6 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 dos tratamentos avaliados. Os dados foram analisados pela interação 

das proporções de cinza vegetal e lodo com desdobramento das épocas de analises de 

acordo com análise de variância (ANOVA). As variações significativas foram aceitas 

com base no teste de comparação de médias de Tukey, realizados utilizando o programa 

SISVAR
.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

  

5.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO LODO  

 

Os valores encontrados na caracterização físico-química do lodo utilizado no 

estudo demonstram um material estabilizado, pois o teor de sólidos voláteis totais, que 

avalia o grau de estabilidade biológica da carga orgânica é inferior a 70%, como 

observado no Quadro 3.  

Após a coleta do lodo no leito de secagem foi encontrado 18,19 % de sólidos 

totais, consequentemente, valores de umidade a 80% (Quadro 3), estes valores são 

considerados aceitáveis para o tratamento, objetivando a destinação agrícola, embora 

recomenda-se para a utilização de lodo no solo os valores de sólidos totais sejam 

superiores a 20 % ( ANDREOLI, 2001).  

Os valores de pH, NTK e matéria orgânica apresentaram valores que estão dentro 

da faixa de variação encontrados em outros estudos que avalia o lodo para uso agrícola 

(Quadro 3). O valor de pH 6,9 apresenta um ligeiro grau de alcalinidade o que pode 

interferir na atividade biológica, como relataram Dores-Silva et al. (2011). Para lodos 

digeridos, o pH apresentando valores entre 6,0 e 6,5 é indicativo de estabilidade biológica 

no lodo, o que possibilita uma atividade biológica equilibrada (ARGEL, 2010 ).  

Obteve-se no presente estudo 4,17 % de NTK, o que representa um valor 

considerável do ponto de vista nutricional. Resultados semelhantes de resposta 

nutricional foram encontrados em outros trabalhos. (NASCIMENTO et al., 2004; 

RIELING et al.,2014). O teor de 38% de matéria orgânica obtido na composição é um 

valor significante pela importância do carbono orgânico para os benefícios nas 

propriedades físicas do solo e manutenção da atividade biológica responsável pela 

mineralização e disponibilidade dos nutrientes. Resultados sobre o aumento da atividade 

biológica dos solos com aplicação de lodo foram obtidos com teor de matéria orgânica na 

ordem de 26,7% (VIEIRA et al., 2011). 
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Quadro 3: Caracterização físico-química do lodo 

SVT (%) ST (%) pH Uo (%) M.O. (%) NTK (%) C/N DeL (g/cm³) 

68,44 18,19 6,9 81,80 38,02 4,17 9,12 0,6 

 

SVT: Sólidos voláteis totais 

ST: Sólidos Totais hidrogênio  

pH: Potencial de h 

M.O: Matéria orgânica  

NTK: Nitrogênio Total Kjedahl 

C/N: Relação carbono nitrogênio 

DeL: Densidade do lodo  

Uo: Umidade inicial no momento da mistura 

 

 

Para a utilização de cinzas de lenha no tratamento de lodo com a finalidade de 

obter resultados de higienização semelhantes ao método da caleação é necessário que a 

cinza contenha altos valores de cálcio. Na cinza avaliada a quantidade de cálcio é de 

aproximadamente 30 %, como demonstrado no Quadro 4. Esse teor de cálcio obtido 

pode aumentar o pH para valores em torno de 10, o qual já é suficiente para estabelecer 

condições adversas e consequentemente inativar determinados patógenos, semelhante ao 

calcário. A utilização de calcário que acarreta elevação de pH a partir de 10 já demonstra 

capacidade de higienização como observados por North et al. (2008).  

Além disso, foi constatado uma concentração de 7,1% de potássio na cinza como 

demonstrado no Quadro 4, sendo uma concentração significativa, comparado com os 

valores 4,5 % encontrados por Sampaio e Beltrão ( 2006). 

 

 

Quadro 4: Caracterização química da Cinza 

Ca (%) K (%) Mg (%) Na (%) Ph 

29,62 7,11 1,70 2,23 10,2 
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5.2 AVALIAÇÕES MICROBIOLÓGICAS E PARASITOLÓGICAS  

 

Houve efeitos das doses de cinza na redução de coliformes e foram observados 

nos tratamentos (T3) e (T4) com 60% e 80% de cinza respectivamente (Tabela 7). Os 

resultados obtidos provavelmente ocorreram devido ao aumento dos valores de pH 

promovido pela adição de cinza. Sabe-se que valores de pH elevados converte o amônio 

presente no lodo em amônia, que por sua vez promove a inativação de bactéria (PECSON 

et al., 2007). O mesmo ocorre com a ação da calagem, em função do teor de sólidos 

totais, que reduz as bactérias do grupo coliformes à quantidade de colônias inferior aos 

limites descritos pela norma internacional Parte 503 (USEPA, 2003) para classe A, que 

admite valores menores que 3,0 unidades logarítmicas (MENDÉZ- CONTRERAS et al., 

2011).  

Houve redução na carga microbiológica de coliformes ao longo do tempo para o 

tratamento controle (T0) como demonstrado na Tabela 7, os valores obtidos demonstram 

que o biossolido pode ser aplicado ao solo para uso agrícola no cultivo florestal, devido 

este material enquadrar na classe B, de acordo com a norma brasileira CONAMA 375/06 

que apresenta limites até 6,0 unidades logarítmicas. Esses resultados provavelmente 

ocorreram devido à redução da umidade, confirmada pelo acréscimo no teor de sólidos 

totais (MENDÉZ- CONTRERAS et al., 2011).O material obtido da estação de tratamento 

compacta de condomínio habitacional apresentou após ser disposto em leito de secagem, 

qualidade para uso agrícola, em que seu uso está restrito a cultivos florestais ou na 

recuperação de áreas degradadas.  

Obteve-se, desde o período inicial, com a inclusão de 80% de cinza uma redução 

na população microbiológica de coliformes fecais ate 2,0 unidades logarítmicas (Tabela 

7), apresentando uma relação com os valores de pH que neste tratamento apresentou 

valores de pH próximo de 11 . A redução de colônias de coliformes fecais em função do 

aumento do pH pela caleação e do tempo de armazenamento foram relatadas por North et 

al. (2008). Resultados semelhantes foram constatados aos 35 dias de incubação do lodo 

com a aplicação de hidróxido de cálcio necessário para elevar o pH em torno de 11,5, 

ocorrendo a redução de coliformes (CZECHOWSKI: MARCINKOWSKI, 2006.). 

Neste estudo, constatou-se aos 90 dias, valores de até 2,0 unidades logarítmicas, 

de coliformes fecais, que de acordo com as normas vigentes pode ser aplicado ao cultivo 

de alimentos, como hortícolas, entrando na classificação tipo A pelas normas brasileiras e 

internacionais. 
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Tabela 7: Valores de Coliformes Fecais (E. Coli) e pH variando na interação das concentrações 

de cinza e períodos de avaliação. 

Tempo 

(Dias) 
Coliformes fecais (NMP/ g ST) x Ph 

T0 T1 

 

T2 

 

T3 

 

T4 
0 4,7x10

6 6,37 5,3x10
4 8,68 1,9x10

5 9,89 1,1x10
4 10,30 1,7x10

5 10,57 

15 5,3x10
5 5,80 2,4x10

5 8,32 3,3x10
5 9,72 2,5x10

5 9,90 8,3x10
3 10,20 

30 1,8x10
6 5,70 1,4x10

5 7,67 7,5x10
4 9,85 1,1x10

4 10,40 2,1x10
4 10,72 

60 7,3x10
4 6,20 1,5X10

4 7,42 1,1x10
5 9,77 3,0x10

4 10,60 2,7x10
3 10,90 

90 8,0x10
4 5,71 7,8x10

5 7,35 1,2x10
4 9,45 9,3x10

3 10,40 3,6x10
2 10,6 

 

O efeito da cinza entre os períodos de avaliação foi pouco evidente na redução 

microbiológica. No entanto, foi possível observar o efeito da cinza em períodos 

separados. Nesse sentido, entre os períodos inicial e final (Figura 13), pode sugerir, de 

acordo com os dados observados que houve efeito da cinza na redução microbiológica, e 

que esta redução está relacionada diretamente com efeito alcalino da cinza que é 

crescente em função das doses. 

Houve redução microbiológica de coliformes fecais mais eficaz no período final 

(90 dias) nos tratamentos T2, T3 e T4. No tratamento T1, no entanto, é observado 

aumento de uma unidade logarítmica superior ao T0, o que demonstra a possibilidade das 

bactérias se reproduzirem devido a disponibilidade de energia e nutrientes que estão 

associados ao processo de biodegradabilidade da matéria orgânica. Resultados 

relacionados ao recrescimento de bactéria fecal em compostagem de lodo foram 

constatados devido ao aumento de nutrientes na fase termofílica no processo de 

compostagem (HECK et al., 2013; PURI; DUDDLEY, 2010). 
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Figura 13: Interação de coliformes fecal e pH variando nos tratamentos nos períodos inicial e 

final. 
 

Os resultados obtidos da quantidade de ovos viáveis de helmintos não foram 

suficientes para esclarecer se a cinza tem influência sobre a redução patogênica do lodo 

estudado com relação a este parâmetro. Pois são observados na Tabela 8 que os valores 

encontrados são baixos entre todos os tratamentos, de modo que apresentam uma ligeira 

alternância na quantidade variando com o tempo. Além disso, pode-se observar que nos 

tratamentos com cinza foram obtidos resultados com ausência na detecção de ovos, o que 

dificulta qualquer inferência para o efeito da cinza. No entanto, no tratamento controle 

(T0) é observado uma redução na quantidade de ovos de helmintos ao longo do tempo de 

avaliação. No período inicial foi obtido 0,63 ovos/g ST, de modo que aos 90 dias foi 

constatado no mesmo tratamento 0,19 ovos/g ST, o que representa um decréscimo na 

higienização do lodo de 30 %. Esse decréscimo ocorreu, provavelmente devido a redução 

do teor de umidade entre os períodos, o que acarreta no aumento do teor de sólidos totais 

(Tabela 11). 

Em outros trabalhos com avaliação de higienização a partir do calcário permitiu 

um acréscimo de pH e foram observados reduções significativas nas amostras de lodo 

comparados com o controle (ROCHA, 2009; NORTH et al., 2008). Para todos os 

tratamentos com base nesse parâmetro, segundo a norma Conama 375/06 (BRASIL, 

2006) são permitidas seu uso sem restrições nas atividades agrícolas.  

O lodo apresentou baixa quantidade de ovos de helmintos, o que permite sugerir que a 

população que produziu esse esgoto apresenta uma melhor qualidade sanitária, 

comparada com outros lodos do município. Não foi encontrado valores de ovos de 
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helmintos viáveis em estudos anteriores que utilizou lodo oriundo de mesma localidade, o 

que conclui que para este condomínio a saúde local indica indiretamente baixos níveis de 

contaminação por helmintos (KIERONSKI, 2015). 

 

Tabela 8: Media e desvios padrão de ovos de helmintos variando nos tratamentos e períodos de 

avaliação 

Ovos viáveis de helmintos/g ST 
 

 
Tempo (dias) 

Tratamentos  0 15 30 60 90 

T0 0,63  0,53 0,55 0,31 0,19 

T1 ND  0,45  ND ND 0,24 

T2 0,30 0,26 0,26 ND ND 

T3 0,34 0,25 0,63 0,27 ND 

T4 0,22 ND 0,21 ND ND 

      * ND: Não detectado  

 

 

 

5.3 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  

 

Os teores de nitrogênio total Kjedahl (NTK) obtidos em todos os tratamentos não 

apresentaram diferenças estatísticas entre os tempos avaliados (0, 15, 30, 60 e 90 dias) 

como observados na Tabela 9 (P< 0,05). No tratamento T0, sem a adição de cinza, os 

teores de nitrogênio total obtidos são semelhantes aos valores encontrados na literatura 

para maioria dos lodos de esgoto doméstico (ANDREOLI, 2001; GOMEZ-RICO et al., 

2005; DORES-SILVA et al., 2011). De acordo com os resultados apresentados na 

Tabela 9, pode-se observar que após 15 dias do início da avaliação foi encontrado 44,5 g 

kg
-1

 de nitrogênio total no T0, sendo o maior valor avaliado. Esse resultado é semelhante 

a valores obtidos em trabalhos anteriores com lodos oriundos da mesma estação de 

tratamento de esgoto (ETE), assim como em outras estações de tratamento do município 

de Feira de Santana (KIERONSKI, 2015; SOUZA, 2012). 

Entre os tratamentos com cinza, o (T1) com 20% de cinza apresentou teores de 

NTK correspondentes a 50% dos valores obtidos no (T0). Após 15 dias de avaliação do 
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experimento, obteve-se o maior valor de NTK para este tratamento, encontrando 25,4 

g/kg, um valor significativo, semelhante a valores NTK encontrados em lodos sem adição 

de qualquer agente alcalino como relatados por Nascimento et al., ( 2004 ) e Maria, 

Kocssi e Dechen (2007).  

Os valores de NTK obtidos nos tratamentos com as maiores doses de cinza, T2, 

T3 e T4 são reduzidos consideravelmente (Tabela 9), devido ao aumento da quantidade 

de cinza e redução da proporção de lodo. Dessa forma não foi interessante o incremento 

de altas doses de cinzas a partir de 40 % de cinza. Entretanto, foi observado que não 

houve perdas de NTK por volatilização em todos os tratamentos com doses de cinza ao 

longo dos 90 dias de avaliação. Efeito divergente ao que ocorre nos tratamentos de 

higienização por calcário, em que ocorrem perdas de NTK, quando há a produção de 

amônia em função da elevação do pH das amostras ( SAMARAS et al., 2008 ). 

Isso demonstra que durante 90 dias os teores de NTK permaneceram na solução 

do material. As amostras não sofreram perdas de nitrogênio amoniacal por volatilização, 

mesmo com o aumento dos valores de pH das amostras com adição de cinzas. Dessa 

forma, pode inferir que houve interferência do pH na atividade biológica, estacionando o 

processo de  nitrificação, no qual as bactérias nitrificantes são capazes de transformar 

compostos orgânicos em nitrato e amônio ( BARROS et al., 2011; ARGEL, 2010).  

 Estes resultados são procedentes, como relatados por Topaç et al. (2008), que não 

verificaram perdas de nitrogênio amoniacal nos seus estudos com tratamento alcalino em 

lodo e relataram que a adição de cinza não proporcionou a elevação do pH de forma a 

produzir  amônia.  

 

Tabela 9: Valores médios e desvios padrão de NTK entre os tempos de avaliação. 

Tempo 

(dias) 
NTK (g kg

-1
) 

T0 T1 T2 T3 T4 

0 38,7 ± 0,6
 a 15,4± 0,1

 a 13,6± 0,4
 a 7,4± 0,1

 a 5,2± 0,1
 a 

15 44,5± 0,3 
a 25,4± 0,5

 a 15,1± 0,3
 a 8,1± 0,3

 a 5,7± 0,1
 a 

30 42,4± 0,6 
a 21,8± 0,3

 a 14,9± 0,4
 a 7,3± 0,3

 a 6,3± 0,2
 a 

60 44,0± 0,4 
a 24,2± 0,6

 a 17,5± 0,3
 a 8,7± 0,2

a 5,2± 0,2
 a  

90 44,2± 0,5 
a 23,2± 0,4

 a 12,0± 0,1
 a 7,5± 0,2

 a 5,2 ± 0,2
 a 

( Letras iguais representam que não houve diferença nas colunas entre os períodos de avaliação 

para cada tratamento pelo teste Tukey a 5% de probabilidade). 
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5.4 TEORES DE POTÁSSIO NAS MISTURAS 

 

O lodo estudado apresentou baixa quantidade de potássio como pode ser 

observado na Figura 14 no tratamento controle (T0), sem a adição de cinza. Segundo 

Backes et al.( 2009) e Ribeirinho et al. (2012) os valores de potássio presentes em lodos 

de esgoto de maneira geral são baixos, o que não possibilita ao solo aumento de 

fertilidade por esse nutriente. Isso foi confirmado pelo estudo nutricional sobre a carência 

de potássio em cultivo de milho, adubado com altas doses de lodo, o qual foi necessário 

recorrer uma suplementação de adubação química potássica para atender o 

desenvolvimento produtivo (GOMES et al., 2007).  

 O lodo sem uma fonte de potássio mineral é ineficiente para atender a demanda 

nutricional das culturas, no entanto a adição de cinza vegetal pode suprir a necessidade 

requerida para as plantas, pois apresenta altas concentrações desse nutriente, como pode 

ser obsevado na Figura 14. No presente estudo o tratamento (T1) com a menor dose de 

cinza pode ser sugerido como alternativa para fornecer às plantas a quantidade de 

potássio necessária para o desenvolvimento produtivo, sem precisar recorrer uma fonte 

mineral.    

O aumento esperado dos teores de potássio nas misturas implica no uso potencial 

da cinza vegetal para o aproveitamento do potássio, que é considerado um insumo de 

grande importância para produção agrícola e que o Brasil depende do fornecimento em 

grandes quantidades através de importações, devido a insuficiência de fontes de produção 

no país. O Brasil importa em torno de 90 % de matéria prima para a produção de adubos 

potássios, colocando-o em uma posição limitante para a produção agrícola em caso de 

redução na oferta internacional. Contudo, o tratamento com a menor dose de cinza (T1) 

de acordo com a Figura 14, poderá suprir solos com carência de potássio em até 30 

kg/há. Essa quantidade é capaz de atender a demanda nutricional de vários cultivos ou 

possibilitar a redução de adubos mineral para os demais cultivos de forma a fornecer um 

manejo parcialmente orgânico e sustentável devido a menor produção industrial de 

potássio.   
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Figura 14: Quantidade média de potássio no lodo e nas amostras misturadas de lodo e 

cinza 

 

Houve diferença estatística nos valores obtidos de pH apenas no tratamento (T1), 

como 20% de cinza ao longo do período ( Tabela 10), a partir dos 30 dias de avaliação 

(P< 0,05). Os valores neste tratamento reduziram de 8,68 no período inicial a 7,35 aos 90 

dias. Essa redução pode está associada à produção de ácidos orgânicos, resultado da 

atividade microbiológica, implicando na queda do pH (ARGEL, 2010 ).  

Para os demais tratamentos não houve diferença significativa com relação aos 

períodos de avaliação (P<0,05). Todos os tratamentos contendo cinza vegetal 

apresentaram efeito significativo das concentrações de cinza comparando com tratamento 

controle (T0), que representa a amostra sem cinza, assim como os demais entre si (P 

<0,05).  

Os tratamentos (T3) e (T4) apresentaram valores de pH semelhantes ( P<0,05) o 

que pode-se concluir que para esta cinza a dose máxima que implica o maior valor de pH 

pode ser 60 %, como base nos resultados observados na Tabela 10. Os maiores valores 

obtidos de pH, 10,6 e 10,9 foram alcançados aos 60 dias pelos tratamentos T3 e T4 

respectivamente. Embora, são valores inferiores aos alcançados pelo calcário, que chega 

a valores superires 12, foi possível associar a redução de coliformes fecais a 3 unidades 

logarítmicas com essa faixa de pH, aos 60 dias de avaliação. Resultados semelhantes 

foram obtidos na caleação de lodo com o acréscimo de pH em torno de (WONG; FANG, 

2000; CZECHOWSKI; MARCINKOWSKI, 2006; SAMARAS et al., 2008).  

Verifica-se que nos tratamentos T0 e T1 os valores permanecem numa faixa 

próxima a neutralidade, conferindo ao lodo melhores condições para que a atividade 

microbiológica se desenvolva, pois grande parte dos microrganismos requer um pH 
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próximo da neutralidade. Estudos de caracterização de lodo realizados por Silva et al. 

(2006) e Salihoglu et al. (2007), também encontraram pH na faixa da neutralidade, sendo 

esse parâmetro  comum nesse material. 

 

Tabela 10: Valores médios e desvio de pH variando na interação dos tratamentos e tempos de 

avaliação. 

Tempo 

(dias) 

pH 

T0 T1 T2 T3 T4 

0 6,37 ± 0,5
 a
 8,68 ± 0,1

 a
 9,89 ± 0,5

 a
 10,30 ± 0,1

 a
 10,57 ± 0,1

 a
 

15 5,80 ± 0,3 
a
 8,32 ± 0,1

 a
 9,72 ± 0,3

 a
 9,9 ± 0,1

 a
 10,20 ± 0,1

 a
 

30 5,70 ± 0,6 
a
 7,67 ± 0,1

 b
 9,85 ± 0,4

 a
 10,4 ± 0,1

 a
 10,72 ± 0,1

 a
 

60 6,25 ± 0,4 
a
 7,42 ± 0,7

 b
 9,77 ± 0,3

a
 10,6 ± 0,1

a
 10,9 ± 0,1

 a
 

90 5,71 ± 0,9 
a
 7,35 ± 0,4

 b
 9,45 ± 0,1

 a
 10,4 ± 0,1

 a
 10,6 ± 0,1

 a
 

* (Letras diferentes representam variação nas colunas entre os períodos de avaliação para cada 

tratamento pelo teste Tukey a 5% de probabilidade). 
 

 

Houve diferenças estatísticas nos valores obtidos de sólidos totais em todos os 

tratamentos ao longo do período de avaliação (P<0,05). Entre os tratamentos os valores 

de sólidos totais foram elevados aos 90 dias (Tabela 11). Isto ocorreu devido à 

evaporação da água nas amostras. Resultados semelhantes foram observados por outros 

autores que observaram ao longo do tempo de armazenamento, a redução da umidade e 

consequentemente o aumento os valores de sólidos totais. (ANDREOLI, 2001, BOEIRA, 

2009). 

No tratamento (T0), pode-se observar variação estatística entre os valores de 

sólidos a partir dos 15 dias contrastando com os valores obtidos aos 60 dias. Pode-se 

observar que isso acontece devido uma variação mais significativa na redução da 

umidade, o que é observado até o T1 na menor dose de cinza. Os tratamentos a partir do 

T2 já demonstra uma variação de umidade mais lenta até aos 60 dias. Isso está 

relacionado com a quantidade de matéria orgânica que é reduzida a medida que aumenta 

a dose de cinza.    

 Os valores de sólidos totais caracterizam o processo de estabilização da fração 

orgânica contida no lodo, sendo após o período de atividade microbiológica a matéria 

orgânica foi catabolizada gerando os sólidos. Nesse sentido os tratamentos a partir do T0, 

já apresentam um constituinte mineralizado o qual dessa forma confere aumento desse 

parâmetro ao material. Os lodos domésticos com valores de sólidos superiores a 20% já 
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apresentam indicadores de estabilização, portanto, um material viável para aplicação nos 

solos. 

 
Tabela 11: Valores Sólidos Totais nos tratamentos segundo o tempo de avaliação  

Tempo (dias) 
ST (%) 

T0 T1 T2 T3 T4 
0 20,21± 0,4

 c 27,91± 0,1
c 43,10± 0,5

 b c 50,48± 0,1
 b 58,91± 0,1

b c 
  15 24,04± 0,3 

c 34,20± 0,1
b c 43,52± 0,3

 b c 45,62± 0,1
 b c 54,01± 0,1

 b  c 
30 26,23± 0,6 

b c 34,51± 0,1
b c 44,54± 0,4

 b c 52,48± 0,1
 b 61,04± 0,1

 b 
60 34,25± 0,4 

b 41,80± 0,7
 b 47,71± 0,3

 b 50,44± 0,1
b 57,80± 0,1

 b c 
90 90,92± 0,9 

a 78,13± 0,4
a 75,18± 0,1

 a 80,59± 0,1
 a 91,51 ± 0,1

 a 
*( Letras representa diferença nas linhas  entre os períodos de avaliação. pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade). 
 

 

Os valores obtidos de sólidos voláteis decresceram ao longo do tempo de 

avaliação para todos os tratamentos, apresentando variação significativa apenas para os 

tratamentos T0 e T1, os quais apresentam as maiores proporções de matéria orgânica 

(P>0,05). No tratamento T0 a variação ocorreu aos 90 dias de avaliação, comparado com 

os demais períodos (Tabela 12). Os valores encontrados de sólidos voláteis constitui o 

carbono orgânico que pode ser incrementado ao solo, dessa forma a adição crescente de 

cinza acarretam em empobrecimento no suprimento de carbono. Entretanto, a cinza não 

reduz de maneira significativa o suprimento de carbono, pois o lodo é um material rico 

em matéria orgânica e mesmo com decréscimo nos valores de sólidos voláteis como 

observados na Tabela 12, devido à atividade microbiana, a adição cinza se torna uma 

estratégia viável pelo acréscimo de potássio e pela redução microbiológica.  A redução de 

carbono está diretamente relacionada pela atividade microbiológica que devido a 

aplicação de lodo acelera a mineralização da matéria orgânica (VIEIRA et al, 2011).  
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Tabela 12: Valores Sólidos Voláteis variando nas concentrações de cinza e tempos de avaliação. 

Tempo (dias) 
SV (%) 

T0 T1 T2 T3 T4 

0 60,13 ± 0,5
 a 33,88± 0,1

 a b 19,92± 0,5
 a 16,74± 0,1

 a 12,25± 0,1
 a 

15 56,66 ± 0,3 
ab 37,25± 0,1

 a 21,41± 0,3
 a 14,02± 0,1

 ab 9,02± 0,1
 a 

30 54,90± 0,6 
ab 30,64± 0,1

 b 20,51± 0,4
 a 13,62± 0,1

 ab 8,61± 0,1
 a 

60 52,00± 0,4 
ab 30,78± 0,7

 b 18,77± 0,3
 a 12,96± 0,1

ab 8,67± 0,1
 a  

90 49,66± 0,9 
b 29,01± 0,4

 b 17,47± 0,1
 a 11,50± 0,1

 b 10,49 ±0,1
 a 

*( Letras diferentes representam diferença nas colunas entre os períodos de avaliação pelo teste 

Tukey a 5% de probabilidade). 
 

 

Houve efeito dos períodos de avaliação na redução dos valores de matéria 

orgânica (P< 0,05) no tratamento T0 aos 90 dias de avaliação. Essa redução está 

relacionada com o consumo de carbono orgânico no processo de mineralização e 

disponibilidade de nutrientes, a exemplo do nitrogênio (VIERA et al., 2011). Os valores 

obtidos de matéria orgânica demonstraram uma redução entre os períodos de avaliação, 

em todos os tratamentos, embora não diferiram estatisticamente nos tratamentos contendo 

cinza (P<0,05), sendo essas reduções ao longo do tempo mais expressivas nos 

tratamentos com maiores proporções de lodo (Tabela 13).  Essa redução é causada pela 

atividade biológica que durante o período de armazenamento, utiliza o carbono orgânico 

como fonte de energia para converter as frações orgânicas do lodo. Esses resultados são 

também explicados pelos estudos de compostagem, os quais foram constatados a redução 

de substancias humicas em compostos mais complexos, as quais são responsáveis pelos 

benefícios nos atributos físicos do solo (KIERONSKI, 2015; VAZ, 2012).  

De acordo com os estudos realizados por Vaz e Gonçalves (2002) e Lambais e 

Carmo que mostraram os efeitos do lodo sobre o suprimento do carbono nos solos 

estimula a atividade microbiana, a qual transforma frações orgânicas de simples 

decomposição, causando a redução da matéria orgânica, entretanto aumentado os teores 

de nitrogênio no solo. 
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Tabela 13: Teores de matéria orgânica nos tratamentos durante o período de avaliação  

Tempo (dias) 
MO (g. kg

-1
) 

T0 T1 T2 T3 T4 

0 334,1± 0,5
 a 188,2± 0,1

a 110,7± 0,5
 b 93,0± 0,1

 a 68,0± 0,1
 a 

15 314,7 ± 0,3 
ab 207,0± 0,1

 a 118,9± 0,3
 b 77,9± 0,1

 a 50,1± 0,1
 a 

30 305,0± 0,6 
ab 179,3± 0,1

 a 170,3± 0,4
a 75,7± 0,1

 a 47,8± 0,1
 a 

60 288,9± 0,4 
ab 171,0± 0,7

 a 104,3± 0,3
 b 72,0± 0,1

a 48,1± 0,1
 a 

90 275,9± 0,9 
b 161,2± 0,4

 a  97,0± 0,1
 b 63,9± 0,1

 a 58,3 ± 0,1
 a 

*(Letras diferentes representam variação nas colunas entre os períodos de avaliação pelo teste 

Tukey a 5% de probabilidade). 
 

 

O suprimento de carbono através da matéria orgânica é fundamental para o uso de 

lodo no solo, possibilitando as melhorias das propriedades físicas e química, favorecendo 

a aeração e retenção de água no solo (MELO et al., 2009; LIMA et al., 2009). Alem disso 

o suprimento de carbono aumenta a atividade biológica do solo, acelerando a reciclagem 

de nutrientes e aumentando a CTC do solo. 
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6  CONCLUSÕES  

 

 

 Houve contribuição da cinza na redução microbiológica do lodo, sendo 

que o efeito foi mais eficaz aos 90 dias. 

 A cinza proporcionou elevação dos teores de potássio ao biossolido  

 É possível o uso do biossolido estudado para aplicações na agricultura,  

regulamentada pela norma CONAMA 375/06 para plantios florestais, 

atendendo a classificação tipo B. 

 Os valores de pH foram elevados a valores em torno de 11 nas amostras 

com maiores proporções de cinza .  

 A mistura de lodo e cinza não demonstrou perdas de nitrogênio total nos 

períodos avaliados.  
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6.1 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A utilização de cinza de lenha para o tratamento de lodos de esgoto constitui uma 

alternativa de higienização ainda carente de trabalhos mais detalhados. O estudo apontou 

progresso quanto ao objetivo, no entanto, é necessário mais estudos para a consolidação 

dos resultados e a busca de melhorias nos processos metodológicos e de materiais 

variados. 

Há uma grande variedade de cinzas em que o potencial na higienização de lodo 

poderá apresentar melhores resultados e esclarecimentos quanto aos resultados obtidos 

nesse trabalho. A busca de respostas com diferentes tipos de cinzas que apresentem 

composição química, sobretudo, com teores de cálcio mais elevados, apresentando mais 

pureza e com origem de processamento diferente, poderá apresentar resultados mais 

eficazes e reiterar o sucesso do trabalho. 
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