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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar as características físico-químicas 
do lodo, a princípio, não digerido gerado na Estação de Tratamento de Esgoto de Araçás, quando 
submetido à secagem, estabilização e higienização em estufa agrícola. O estudo foi realizado em 
diferentes condições metodológicas como a forma de dispor o lodo dentro da estufa, o período de 
revolvimento e a condição de se adicionar ou não material alcalino ao lodo.  Os parâmetros 
monitorados foram ST, SV, pH, umidade e densidade. A pesquisa teve um tempo de duração total de, 
aproximadamente, 140 dias, dividido em duas séries de repetições definidas como ciclo. O intuito foi 
obter um material com reduzido volume, diminuindo, assim, gastos com estocagem e transporte para 
sua disposição na agricultura ou mesmo para outras formas de disposição final. 
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INTRODUÇÃO 
 
Uma destinação adequada deve ser dada ao 
lodo, gerado em Estações de Tratamento de 
Esgoto, para evitar possíveis problemas com 
seu descarte inadequado no ambiente. Para 
tal, algumas alternativas têm sido propostas. 
Dentre elas, a reciclagem agrícola é uma 
alternativa ambiental e economicamente 
promissora (ANDREOLI et. al, 1998). 
A reciclagem agrícola do lodo de esgoto é 
uma alternativa de grande retorno ambiental e 
econômico, pois proporciona uma economia 
de energia e recursos naturais à medida que 
diminui o uso de fertilizantes minerais, além do 
menor impacto com o descarte do resíduo no 
ambiente. O uso do lodo como fertilizante 
orgânico representa o reaproveitamento 
integral de seus nutrientes e a substituição de 
parte da adubação química nas culturas. 
Segundo Biscaia e Miranda (1996), o retorno 
financeiro por R$ (real) gasto com o lodo pode 
chegar a ser quatro vezes maior do que o 
dinheiro gasto com adubo químico. 
Este trabalho teve como objetivo estudar as 
alterações das características físicas de lodo 
não estabilizado gerado em Estação de 
Tratamento de Esgotos (ETE), quando 
submetido à secagem, estabilização e 
higienização em estufa agrícola, tendo como 
alternativa de disposição final a agricultura 
 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O lodo não estabilizado gerado na ETE Araçás 
foi submetido a secagem em estufa agrícola 
em diferentes condições operacionais. 
Inicialmente, no primeiro ciclo (repetição), a 
estufa, dividida internamente em quatro partes 
(células - L1, L2, LC1 e LC2), recebeu em 
cada parte 1000 litros de lodo espalhado com 
10cm de altura. Duas com lodo sem cal (L1 e 
L2) e duas com lodo com cal (LC1 e LC2). 
Durante 70 dias foram efetuadas metodologias 
específicas para melhorar as características 
do lodo, que ficou sujeito às condições 
naturais da estufa que tem o potencial de 
elevar a temperatura internamente. No 
segundo ciclo o lodo foi disposto, também, em 
camada de 10cm de altura, porém, novas 
condições operacionais foram testadas.  
As temperaturas máximas registradas fora da 
estufa durante os Ciclos 1 e 2 foram, 
respectivamente, 36°C e 39°C e as mínimas 
foram 14°C 19°C. Dentro da estufa, durante o 
Ciclo 1 e 2, foram, respectivamente,  55°C e 
53°C e as mínimas registradas foram 15°C e 
21°C. Foi possível perceber que a estufa 
manteve em seu interior temperaturas acima 
de 35°C durante o período de 10h até 15h no 
Ciclo 1 e 9h até 16h no Ciclo 2, apresentando 
uma média horária de, aproximadamente, 
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40°C às 12h no Ciclo 1 e de 45°C às 12h no 
Ciclo 2.  
Nos primeiros 7 dias, a diminuição da umidade 
do lodo estudado não foi muito alta, devido à 
quantidade elevada de água acumulada no 
fundo da camada de 10cm de lodo. Observou-
se que a partir do 7º dia a umidade cai 
rapidamente atingindo, aproximadamente, 
20% no 28º dia do Ciclo 1. No Ciclo 2, os 
resultados apresentados sugerem que a 
formação das leiras dificultou a perda da 
umidade. As células onde o lodo foi disposto 
em camada de 10 cm de altura (L1 e LC1) 
apresentaram teores de umidades inferiores 
às demais, com tempo de secagem 
ligeiramente menor. 
Apesar do lodo estudado não ter passado pelo 
digestor do sistema de tratamento da fase 
líquida da ETE, apresentou características de 
lodo estabilizado, que é um  material  com 
relação SV/ST menor do que 0,70 (MMA, 
2006). 
A relação entre SV/ST de L1 e L2, ao final dos 
70 dias de tratamento, esteve próximo a 50% 
nos dois ciclos, enquanto que o lodo de LC1 e 
LC2 obtiveram teores de 40% e 50% nos 

Ciclos 1 e 2, respectivamente.  
O pH foi mantido acima de 12 nas 2 primeiras 
horas e acima de 11,5 nas primeiras 24 horas 
para as células LC1 e LC2 nos 2 ciclos, 
atendendo à Resolução 375 do CONAMA 
(MMA, 2006). O pH das células dos 2 ciclos 
teve um comportamento bem semelhante em 
relação ao lodo com e sem cal.  
Com relação à densidade do lodo, foi possível 
perceber que o lodo das 4 células 
apresentaram uma densidade semelhante no 
início dos ciclos, independentemente de se 
adicionar cal ou não. Porém, para valores de 
sólidos totais acima de 30%, percebeu-se que 
a adição da cal começou a interferir na 
densidade do material, quando as densidades 
de LC1 e LC2 foram maiores que L1 e L2. 
Sendo assim, à medida que o lodo perdeu 
umidade, a densidade do material se elevou 
em função dos sólidos presentes.  

 
CONCLUSÃO 
 
Diante dos resultados obtidos pode-se concluir 
que: 
- a quantidade de cal adicionada ao lodo 
manteve o pH dentro das faixas estabelecidas 
pela Resolução 375 do CONAMA. No entanto, 
não resultou em alterações significativas nas 
características do lodo utilizado no 
experimento, excetuando os valores de 
densidade, apresentando resultados 

semelhantes quando comparados ao lodo sem 
cal; 
- a estufa agrícola possibilitou a manutenção 
de temperaturas elevadas, que resultou numa 
redução significativa do volume do material 
inicialmente usado em tempo reduzido; 
- a densidade do lodo aumentou com o 
crescimento do teor de sólidos totais, porém, 
nesse caso, a adição da cal interferiu na 
densidade do material quando se atingiu 
teores de sólidos totais acima de 30%; 
- o tratamento do lodo em estufa agrícola 
apresenta-se como uma alternativa 
interessante, otimizando gastos com 
armazenamento, transporte e destinação final. 
Entretanto, vale ressaltar que o uso da cal 
apresentou uma série de dificuldades 
operacionais, podendo destacar a operação 
de mistura ao lodo com a utilização de 
betoneira, a característica pegajosa do 
material após a mistura, dificultando o seu 
revolvimento, além disso, foi observado nas 
células LC1 e LC2 a presença de larvas de 
moscas após o 14º dia nos dois ciclos.   
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