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Resumo: O tratamento dos esgotos sanitários gera resíduos, como é o caso do lodo, algumas vezes 
de forma contínua e em grande escala. Em alguns centros urbanos, onde a aplicação agrícola do 
lodo não é viável, faz-se necessário buscar alternativas tais como a codisposição em aterros 
sanitários. A introdução de um novo resíduo, com características geotécnicas próprias, como é o caso 
da codisposição com lodos de Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s) necessita de prévia 
avaliação quanto aos efeitos em termos da operação, da estabilidade, da segurança e do uso futuro 
da área do aterro Sanitário. Assim, o presente artigo enfoca a definição de critérios técnicos 
adequados para garantir a estabilidade e a segurança na operação destes Aterros Sanitários, maior 
proteção ao ambiente e, por conseguinte a saúde pública. A primeira etapa da pesquisa é referente 
às visitas técnicas e à pesquisa bibliográfica e documental, a segunda referente à formulação, teste e 
aplicação de instrumento de pesquisa e a terceira para tabulação e análise de resultados e 
proposição de diretrizes gerais acerca de critérios para a codisposição do lodo em aterros sanitários. 
Os resultados obtidos deverão contribuir para o aperfeiçoamento de critérios de projeto e operação 
de aterros sanitários, tornando esta alternativa de destinação final de mais segura e adequada. 
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INTRODUÇÃO 
 
O grande conflito ambiental atual é a escassez 
de recursos hídricos, existindo problemas 
crônicos de manutenção de qualidade das 
águas de mananciais devido à falta de 
tratamento de esgotos. Na prática, os poucos 
recursos investidos em tratamento de esgotos 
não são suficientes para que também se 
implante soluções para os seus subprodutos 
como o lodo e, na maioria das vezes, não 
existe planejamento para tal.  
Andreoli, Sperling e Fernandes (2001) relatam 
que o seu gerenciamento é bastante complexo 
e tem um custo geralmente entre 20% a 60% 
do total gasto com a operação de uma ETE.  
A aplicação na agricultura como fertilizante 
orgânico é viável, para alguns tipos de lodo, 
dentro de condições técnicas adequadas, 
sendo encarada como uma forma de 
reciclagem (Bettiol, 2006). Entretanto trata-se 
de solução de caráter regional e não dispensa 
alternativas complementares, como a 
Codisposição em Aterros Sanitários, 
principalmente pela sua versatilidade e menor 
custo. A codisposição de lodos de ETE`s em 
aterros sanitários tem sido utilizada em 

diversos países como parte das soluções 
adotadas para o gerenciamento destes 
subprodutos do saneamento. Nos principais 
centros urbanos do Brasil, têm sido 
implantadas grandes ETE’s, em sistemas 
compactos com grande produção de lodo 
sendo os resíduos gerados nestes tratamentos 
codispostos com lixo urbano, como é o caso 
de São Paulo e o Espírito Santo. 
Partindo-se da hipótese de que, ao ser 
codisposto, o lodo pode comprometer a 
operação e a estabilidade dos taludes de lixo 
e, por conseguinte o uso futuro da área, o 
presente artigo tem por objetivo avaliar os 
efeitos da codisposição de Lixo Urbano e Lodo 
de Estação de Tratamento de Esgotos 
Sanitários (ETE’s) na operação de Aterros 
Sanitários, com a finalidade contribuir para a 
utilização desta alternativa de destinação final 
de forma mais segura e adequada.  
 
METODOLOGIA 
 
As visitas técnicas foram realizadas em ETE’s 
e aterros sanitários que utilizam a 
codisposiçao nos municípios de Vitória (ES) e 
São Paulo (SP), com a finalidade de estudar 
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as práticas utilizadas para dispor este 
subproduto no ambiente. As amostras de lodo 
foram coletadas em uma das ETE`s visitadas 
no município de Vitória (ES). A pesquisa 
bibliográfica e documental de deu em diversas 
fontes de informações técnicas e científicas 
nacionais e internacionais, bem como contato 
pessoal com técnicos de ETE’s e aterro 
sanitário sobre o tratamento e a disposição 
final dos lodos para identificação de rotinas e 
metodologias utilizadas na operação. 
As informações levantadas foram organizadas 
e analisadas, como base para identificação 
dos aspectos ambientais e sanitários críticos 
necessários à proposição de diretrizes gerais. 
Ao final chegou-se a um grupo preliminar de 
critérios operacionais enfocando os aspectos 
quantitativos e qualitativos dos lodos para 
codisposição, monitoramento do lodo e do 
aterro sanitário e procedimentos operacionais. 
Com a finalidade de se avaliar a importância 
deste grupo de critérios, foi elaborado um 
instrumento de pesquisa enviado a cerca de 
80 profissionais da área que atuam direta ou 
indiretamente com o tema. Após análise 
estatística foram propostos os critérios finais 
acerca deste tipo de codisposição. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O instrumento de avaliação aplicado foi 
enviado a aproximadamente 80 pessoas 
obtendo-se 27 respostas. Os entrevistados 
atribuíram notas a cada critério apresentado e 
estes foram selecionados conforme grau de 
importância. Os critérios propostos encontram-
se no quadro 01. 
 

Quadro 01: Critérios propostos 
Critério 1. O lodo não deve possuir 
características que lhe confiram 
periculosidade e a sua umidade deverá ser 
previamente reduzida a valores pré-
estabelecidos caso a caso. 
Critério 2. Estabelecer rotina de controle do 
lodo que chega ao aterro para disposição final 
com registro de dados sobre a quantidade, 
origem, data e horário. 
Critério 3. Monitorar a proporção de lixo e lodo 
que está sendo disposto no aterro, realizando 
a avaliação dos dados com periodicidade 
máxima mensal.  
Critério 4. Distribuir a quantidade total de lodo 
a ser disposta na célula em operação do 
aterro, ao longo da jornada diária de trabalho, 
de modo a evitar a formação de “bolsões” de 
lodo. 
 
 
 

Critério 5. O monitoramento da qualidade do 
lodo enviada ao aterro é de responsabilidade 
da ETE, a qual deverá implantar rotina de 
realização de ensaios para atender aos 
padrões ambientais pertinentes. 
Critério 6. O parâmetro teor de sólidos totais 
deve ser monitorado com a finalidade de 
garantir a adequada umidade do lodo a ser 
enviado ao aterro. 
Critério 7. O controle rotineiro da qualidade do 
lodo que chega ao aterro, em termos de 
umidade, poderá ser realizado 
preliminarmente de forma visual, devendo 
existir rotina de realização de ensaios para 
verificação do teor de líquidos livres (NBR 
12.988/93) conforme periodicidade definida no 
licenciamento ambiental. 
Critério 8. O lodo deverá ser lançado nas 
frentes de trabalho que estejam mais 
próximas ao terreno natural e na parte central 
da célula em operação, evitando – se a sua 
disposição nas bordas. 
Critério 9. Realizar o monitoramento das 
águas subterrâneas e da estabilidade 
geotécnica do aterro, além dos demais 
parâmetros necessários para atender às 
exigências legais pertinentes.  
 
CONCLUSÃO 
 
A disposição conjunta desses resíduos pode 
provocar efeitos indesejáveis devido ao 
excesso adicional de água na massa de 
resíduos. O lodo pode, ainda, dificultar a 
operação e diminuir a vida útil do aterro, além 
de apresentar um risco a mais de 
contaminação da área. Assim, as diretrizes 
propostas deverão fornecer subsídios para 
órgãos ambientais, bem como contribuir para 
elaboração de regulamentos técnicos 
pertinentes. 
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