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RESUMO  
 

A Lei 12.305/2010 define resíduos e rejeitos, sendo o primeiro passível de ser reutilizado e 

reciclado. O lodo de ETA se enquadra como resíduos sólidos e, portanto, precisa ser gerenciado 

de tal forma a garantir as premissas da PNRS (Lei 12.305/2010). Este trabalho tem por objetivo 

diagnosticar a destinação e disposição final do lodo gerado em 22 ETAs de 15 municípios de uma 

mesma Sub-Bacia Hidrográfica localizada no Estado de São Paulo e realizar análise crítica com 

base nas diretrizas da Lei 12.305/2010. Os resultados demostraram que apenas 9% das ETAs da 

Sub-bacia destinam o lodo para Unidade de Tratamento de Resísuos (UTR) e dispõem este lodo 

desaguado em aterro industrial, 86% das ETAs dispõem o lodo sem tratamento em corpos d’água 

e 5% encaminham o lodo para uma das ETEs do município. O lodo gerado em ETA é um resíduo 

e portanto sua destinação deve ser compatível com as diretrizes da Lei 12.305/2010. Neste 

âmbito deve ser priorizada a redução, reúso e reciclagem. Em contrapartida, o lodo não é um 

rejeito e portanto não deveria ser disposto em aterro, como é comum observar nas ETAs que 

possuem algum tipo de sistema de desaguamento para este resíduo. A Lei 12305/2010 considerar 

o reúso e reciclagem como prioridades na gestão de resíduos, apesar disso, nota-se que o uso 

benéfico não é adotado em nenhuma das 22 ETAs analisadas nesta pesquisa. 

DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO GERADO EM ETA - 

LEI 12.305/2010 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1 

mailto:caliachon@ufscar.br


 

                

 

   

XIX Exposição de Experiências Municipais em Saneamento 
De 24 a 29 de maio de 2015 – Poços de Caldas - MG 

 

 

 

Palavras-chave: destinação, disposição final, resíduo, lodo de ETA, Lei 12.305/2010. 

 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 
 

Em meio à crise hídrica que enfrentam os Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) no Brasil, 

principalmente no Estado de São Paulo, saltam aos olhos o descaso e incipiência da gestão dos 

resíduos gerados por estes sistemas de saneamento.  

No Brasil, a maioria das Estações de Tratamento de Água (ETAs) foi implantada antes da Lei 

9.433/1997, Lei 9.605/1998 e Resolução do CONAMA Nº 237/1997 que exige o licenciamento 

ambiental das atividades potencialmente poluidoras. Portanto, raramente o sistema de destinação 

e disposição do final do lodo gerado nas ETAs era contemplado nos projetos das estações, sendo 

atualmente exigência legal para novos projetos e ampliações.  

Os resíduos gerados em ETAs convencionais de ciclo completo são o lodo (LETA) e água de 

lavagem de filtros (ALAF). Estes resíduos são gerados durante o tratamento de água para 

consumo humano nas etapas de sedimentação e filtração. 

Os resíduos de ETAs possuem características diversas, dependendo da tecnologia de tratamento 

adotada e da gestão destes resíduos, no que concerne as formas de remoção, tempo de acúmulo 

e operação de limpeza das unidades. O lodo de ETA normalmente possui 1 a 4% de sólidos 

totais, que pode causar sérios impactos negativos quando disposto de forma inadequada. (Achon 

e Cordeiro, 2013). 

Pesquisas e trabalhos científicos demonstram os riscos e comprovam o impacto ambiental que a 

disposição inadequada de lodo gerados em ETAs pode causar no meio ambiente. Assim, há 

necessidade de uma gestão adequada para estes resíduos, que podem representar volume 

apreciável em relação ao volume de água tratado (Achon et. al., 2013). 

A Lei 12.305/2010 define resíduos e rejeitos, sendo o primeiro passível de ser reutilizado e 

reciclado. O lodo de ETA se enquadra como resíduos sólidos e, portanto, precisa ser gerenciado 

de tal forma a garantir as premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei 

12.305/2010). 

Este trabalho tem por objetivo diagnosticar a situação atual relacionada à destinação do lodo 

gerado em ETAs de 15 municípios de uma mesma Sub-Bacia Hidrográfica localizada no Estado 

de São Paulo e análise crítica da destinação e disposição final do lodo gerado em ETAs, com 

base nas diretrizas da PNRS – Lei 12.305/2010.  
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METODOLOGIA 
 

Realizou-se inicialmente levantamento bibliográfico sobre o tema, em seguida foram realizadas 

visitas técnicas as ETAs localizadas nos 15 municípios que fazem parte da Sub-bacia Hidrográfica 

considerada. As visitas técnicas foram realizadas em duas etapas. Na Etapa 1 realizou-se 

levantamento de dados relativos à existência e quantidade de Estações de Tratamento de Água 

(ETA), usando como base inicial os dados do Plano de Bacias Hidrográficas 2010-2020 (2011) da 

região que fez parte desta pesquisa. Na Etapa 2, realizada nos anos de 2012-2013, foram 

coletados dados referentes a destinação e tratamento dos resíduos gerados nas ETAs. Após o 

levantamento de dados, estes foram sistematizados para serem apresentados em forma de 

gráficos, para facilitar a visualização dos resultados. A partir dos resultados do diagnóstico da 

situação atual relacionada à destinação do lodo gerado nas ETAs dos 15 municípios da Sub-Bacia 

Hidrográfica localizada no Estado de São Paulo, realizou-se análise crítica da destinação e 

disposição final dos lodos gerados em ETAs, com base nas diretrizas da PNRS – Lei 12.305/2010. 

Os resultados apresentados culminaram nas conclusões e considerações finais deste trabalho. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Considerando os 15 municípios, o índice médio de atendimento da população com rede de água 

na Sub-bacia é de 97%. Foram identificadas 22 ETAs nos 15 municípios da Sub-bacia 

Hidrográfica considerada. Ressalta-se que dois municípios não possuem ETA, pois são 

abastecidos por poços subterrâneos. As 22 ETAs estudadas possuem tecnologia de tratamento 

de ciclo completo, sendo cerca de metade destas convencionais e o restante de alta taxa 

(decantadores laminares). Assim, todas as ETAs geram lodo durante o processo de tratamento da 

água. 

Em relação à destinação do lodo gerado nas 22 ETAs, a Figura 1 ilustra que 86% das ETAs 

lançam o lodo sem tratamento nos corpos d’água, 9% destinam o lodo para Unidade de 

Tratamento de resíduos (UTR) e uma ETA, que representa 5%, encaminha o lodo para uma das 

ETEs do município, que possui sistema mecânico de desaguamento por centrífuga. 
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Figura 1 - Destinação do lodo gerados nas 22 ETAs da Sub-bacia Hidrográfica. 

 

 

Analisando os resultados apresendados na Figura 1 é possível identificar que existe uma 

demanada crescente para implantação de Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) para o lodo 

de ETA, visto que apenas 9% das ETAs da Sub-bacia possuem UTR. Ressalta-se ainda que, 86% 

das ETAs da Sub-bacia considerada dispõem o lodo sem tratamento em corpos d’água, 

desrespeitando a legislação ambiental vigente (Lei 9.433/97 e 9.605/1998). 

A disposição final do lodo após desaguamento é realizada em aterro credenciado para 

recebimento de resíduos industriais, para todas as ETAs que tem UTR, que representa apenas 

9% das estações, conforme apresentado na Figura 1. Portanto, não foi identificado nenhum tipo 

de uso benéfico do lodo nas 22ETAs analisadas, apenas pequena parcela de destinação para 

UTR e ETE e na grande maiorira destinção/disposição inadequada em corpor d’água.  

A recente Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei 12.305/2010 conceitua e diferência 

resíduos e rejeitos. Em seu art. 3º define: 

“XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada;   

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 

soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível” (BRASIL, 2010).   
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Os pricipais resíduos gerados durante o processo de potabilização da água para abastecimento 

público em Estações de Tratamento de Água (ETAs) de ciclo completo são: água de lavagem de 

filtros (ALAF) e o lodo gerdos nos decantadores ou flotadores. 

A NBR 10.004:2004 inclui em sua definição de resíduos sólidos os ‘lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água’, assim devem estar em consonância com a PNRS.   

A lei 12.305/2010 define e diferencia destinação e disposição final:  
“VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do 

SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos;   

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em 

aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos 

à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos” 

(BRASIL, 2010). 

A PNRS tem por objetivo, conforme diposto no Art. 6º, inciso II, “não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos”; e no inciso V, “redução do volume e da periculosidade 

dos resíduos perigosos”. 

Segundo Art. 9º da PNRS uma das diretrizes aplicáveis aos resíuduos sólidos prevê que “na 

gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: 

não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos”.   

Assim, como os lodos são classificados como resíduos sólidos devem ter destinação 

ambientalmente adequada, priorizando a redução, reuso e reciclagem. 

Neste âmbito, precisam ser consideradas, avaliadas e ampliadas as alternativas de destinação do 

lodo bruto (resíduo) como: sistema de desaguamento para remoção de água e redução de 

volume; sistemas térmicos (secagem), recuperação de coagulante; uso como filtro de efluentes 

industriais, encaminhamento para Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), conforme Reali 

(1999), Andreoli (2001), Achon et. al (2013), Albuquerque et. al. (2013), Barroso et. al. (2014), 

Scalize et. al. (2014), Cordeiro et. al. (2014), entre outros.  

Ademais, o estudo de alternativas de destinação não deve precindir as possívieis alternativas de 

destinação final do lodo após tratamento (desaguamento, secagem etc), visando a incorporação 

em outros materiais, reuso e reciclagem, conforme preconiza a Lei 12.305/2010. Neste âmbito, 

Morita et al (2002), Teixeira et. al. (2006) e Silva etl al. (2015) apresentaram resultados que 
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viabilizam a aplicação de lodo em materiais cerâmicos. Sales e Cordeiro (2001); Hoppen (2004) e 

Costa (2011) pesquisaram a incorporação do lodo em concreto. Barroso e Cordeiro (2002) 

pesquisaram a presença de metais em lodo de ETA e o encaminhamento do lodo de ETA que 

contém metais para ETE pode dificultar ou inviabilizar algum tipo de reúso do lodo, como no caso 

do biossólido (uso agrícola), que segundo a Resolução do CONAMA Nº 375/2006 só é possível 

para o lodo de esgoto. 

Salienta-se que, a atual alternativa adotada para disposição final do lodo após desaguamento pela 

maioria absoluta das ETAs, que possuem UTR na Sub-bacia considerada, é a diposição em 

aterro. Segundo a Lei 12.305/2010, Art. 3º, inciso VIII, o aterro é uma forma de disposição 

ambientalmente adequada para os rejeitos e não para resíduos, como é o caso do lodo de ETA. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

O lodo gerado em ETA é um resíduo e portanto sua destinação deve ser compatível com as 

diretrizes da PNRS – Lei 12.305/2010. Neste âmbito deve ser priorizada a redução, reúso e 

reciclagem. Em contrapartida, o lodo não é um rejeito e portanto não deveria ser disposto em 

aterro, como é comum observar na maiorias das ETAs que possuem algum tipo de sistema de 

desaguamento para este resíduo.  

A Lei 12305/2010 considerar o reúso e reciclagem como prioridades na gestão de resíduos, 

apesar disso, nota-se que o uso benéfico não é adotado em nenhuma das 22 ETAs analisadas 

nesta pesquisa. Aliado à este fato, existem ainda inúmeras ETAs no Brasil que lançam in natura, 

sem tratamento, o lodo em corpos d’água, provocando diversos impactos ambientais.  

Assim, a atual forma de destinação e disposição final do lodo gerado na grande maioria das ETAs 

se contrapõe as diretrizes da Lei 12.305/2010 e interfere de forma negativa na qualidade e 

disponibilidade dos recursos hídricos e mananciais no Brasil, principalmente no Estado de São 

Paulo, região onde se encontra a Sub-Bacia Hidrográfica considerada.  

Na atual crise hídrica é importante ressaltar o papel dos sistemas de tratamento de água como 

fornecedores e como agentes de melhoria do saneamento e da qualidade ambiental. Neste 

escopo, a gestão de lodo gerado nas ETAs, sua destinação e disposição final deve ser prioridade 

na manutenção da qualidade dos recursos hídricos e na busca de enquadramento na Lei 

12.305/2010. 
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