
Análise Preliminar de Possíveis 

Soluções para Disposição Final do 

Lodo Gerado na ETE Tacaimbó 

Juliana Karla (1) – Companhia Pernambucana de Saneamento - julianaks@gmail.com 

Cristiane Schuler(2) – Companhia Pernambucana de Saneamento – cristianes@gmail.com 

Verônica Amorim(3) – Companhia Pernambucana de Saneamento – veronica@consorcioppa.com.br  

1. Introdução 
A implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário (SES) de Tacaimbó, município do 

agreste de Pernambuco, trata-se da 

primeira obra iniciada, referente ao 

Programa de Saneamento Ambiental da 

Bacia do Rio Ipojuca – PSA Ipojuca. Este 

Programa visa, através de projetos/obras 

de SES e ações de sustentabilidade 

socioambiental, contribuir para melhorar a 

qualidade das águas do Rio Ipojuca. No 

entanto, apesar das beneficies que a 

implantação de um SES concede à 

população e ao meio ambiente, o 

tratamento do esgoto gera um produto 

denominado lodo de esgoto.  

  

A Lei 12.305 (2010), que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, diz que 

deve ser observada, em relação à gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, a 

seguinte ordem de prioridade: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos.  Como todos os tipos de 

tratamento de esgoto geram resíduo, uma 

maneira de mitigar sua disposição no meio 

ambiente, e seguir o que instituem a Leis 

anteriormente citadas, é priorizar a 

reciclagem/reuso.  

2. Objetivo  
Este trabalho tem por objetivo geral 

analisar a viabilidade técnica e ambiental 

de três alternativas para tratamento de 

lodo de esgoto do SES Tacaimbó, sendo 

estas: disposição em aterro, caleação ou 

compostagem (estas últimas para 

utilização agrícola). 

4. ETE Tacaimbó 
A concepção do sistema de esgoto de 

Tacaimbó foi definida à luz da 

metodologia condominial de 

esgotamento sanitário. O sistema foi 

concebido em dois microssistemas de 

esgotamento, A e B, conforme esquema 

(Figura 1), com uma estação elevatória e 

uma estação de tratamento de esgoto.  

 

  

 

6. Descarte em aterro licenciado 

3. Metodologia 
 Pesquisa documental e bibliográfica. 

 Estudo de caso; 

 Visitas de campo. 

 

BACIA  A EEE-A ETE 

BACIA B sifão EEE-A 

5. Estimativa produção de lodo  

 

 

 

Figura 1. Esquema concebido para o SES Tacaimbó 

Vazão (2036) 37 L/s 

População (2036) 13.370 habitantes 

Produção de lodo (2016) 105 m³/ano 

Produção de lodo (2036) 182 m³/ano 

Trecho (municípios) Distância (km) 

Tacaimbó – Altinho 65,0 

Tacaimbó – Belo Jardim 21,1 

Tacaimbó – Caruaru 40,1 

O quadro a seguir, mostra a distância média 

de Tacaimbó para os municípios que 

possuem aterro licenciado.  

As Figuras 2, 3 e 4, mostram estes aterros. 

Figura 2 – Entre duas células 

do aterro Belo Jardim 
Figura 3 – Sistema de 

pesagem do aterro de Altinho. 

Figura 4 – Duto para saída de gás e ao 

fundo a sede do município de Caruaru. 

7. Compostagem utilizando lodo 

e poda de árvores  para 

utilização agrícola 

Esta alternativa foi descartada, pois, 

segundo a Prefeitura de Tacaimbó, a poda 

de árvore é realizada apenas duas vezes 

ao ano e em volumes bastante pequenos.  

8. Caleação do lodo, visando 

higienização e posterior 

utilização agrícola 
O PROSAB (2001) define a caleação do 

lodo como um processo de higienização 

que consiste na mistura de cal virgem ao 

lodo em proporções que variam de 30% a 

50% de seu peso seco.  

Trata-se de solução tecnológica já em uso 

corrente em lugares do Brasil. As experiências 

mostram que é uma solução de baixo custo, 

porém, para garantir seu êxito, é necessário 

que haja uma gestão eficaz e eficiente do 

processo.  

9. Resultados e Conclusões 
A partir dos dados de produção de lodo, 

distância do município em estudo aos aterros, 

quantitativo e especificação das análises 

físico-químicas e bacteriológicas a serem 

realizadas, entre outros informações, foi feita 

uma estimativa de custo, contendo os 

principais custos itens, conforme mostra o 

quadro abaixo. 

Alternativas 

Custos 

estimados 

para 

implantação 

Custos 

estimados 

para início de 

plano 

Custos 

estimados para 

fim de plano 

Descarte do lodo 

em aterro sanitário 
Não existe R$ 29.972,71* R$ 47.333,20* 

Utilização de cal 

para higienização 

do lodo e posterior 

utilização agrícola 

R$ 21. 005,67 R$ 29.992,36** R$ 30.810,06** 

* Estes valores foram estimados considerando descarte no aterro 

mais próximo (20 Km); 

** Neste valor está previsto um operador (40h semanais). 

Descarte em aterro 

Alternativa 

atualmente 

utilizada pela 

Companhia 

Quanto mais 

distante o aterro, 

mais oneroso 

para a Compesa 

será 

Vai na 

contramão do 

que institui a Lei 

12.304 (2010) 

Cal para higienização do lodo 

Tentativa piloto/ 

escala de 

campo para 

higienização 

Há bastante área na ETE, não 

sendo necessário a realização de 

desapropriações para construção 

de estrutura necessária 

Os lodos deverão ser retirados dos 

leitos de secagem e 

posteriormente, serem misturados 

à cal com auxílio de uma betoneira 

Utilização 

agrícola 

Convênio de cooperação técnica 

com o Instituto de Pesquisa 

Agropecuária - IPA  

Definição de quais culturas serão 

beneficiadas e elaboração de 

Plano de Gestão do Biossólidos 

Acompanhamento e aprovação 

dos órgãos ambientais 

fiscalizadores 


