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RESUMO 

 

Segundo Vieira (2015), com o crescimento populacional e industrial, há uma tendência de 

aumento da quantidade de lodo de esgoto sanitário e efluente industrial. Com isso, surge o 

desenvolvimento de pesquisas para a busca de alternativas de destinação para esse tipo de 

resíduo (DIAS, 2017). Este presente trabalho tem como intuito caracterizar o lodo de uma 

lagoa anaeróbia de laticínios, quantitativamente e qualitativamente, assim como avaliar as 

características técnico-ambientais e propor diretrizes para a avaliação econômica das 

possíveis destinações desse resíduo. Para isso, utilizou-se a batimetria como metodologia para 

analisar o relevo de fundo da lagoa e para a realização das amostragens de lodo. A partir dos 

dados obtidos, verificou-se uma altura média da camada de 0,8 metros, proporcionando um 

volume médio de lodo igual a 682,59 m³, sendo que a partir desses dados foi possível 

determinar a taxa linear de acúmulo de lodo e a o tempo para remoção do lodo que foram de 

8,89 cm/ano e 17 anos respectivamente. O lodo amostrado foi mandado ao laboratório 

MICROLAB para análise dos seguintes parâmetros: pH, DBO, DQO, fósforo total, nitrogênio 

amoniacal, nitrogênio total ou nitrogênio kjeldahl, sólidos (totais, voláteis e sedimentáveis). 

Feita a análise dos parâmetros, constatou que o lodo é rico em nutrientes para o solo como 

matéria-orgânica, fósforo e nitrogênio e que o lodo tem um teor de umidade igual a 96,6%. As 

destinações para o lodo que foram analisadas foram em aterro sanitário e disposição do solo. 

Para destinar em aterro, o lodo vai ser seco em leito de secagem para uma umidade igual a 

30% e transportado em caminhão basculante para o aterro mais próximo. Para a disposição no 

solo foi sugerido o transporte por limpa fossa, sendo indicado o valor por km rodado e o preço 

das horas trabalhadas no local de disposição. Os preços apontados para o aterro são de R$ 

12.661,85 para a implantação do leito de secagem, R$ 1.600,00 para a retirada da lagoa, R$ 

4.733,69 para a retirada do leito de secagem e transporte, e R$ 100,00 a tonelada para a 

disposição no aterro. Para a disposição no solo o custo de retirada foi de R$ 1600,00, 

transporte por km rodado de R$ 3,00 para locais com distância menor que 100 km e para 

distância maiores que 100 km R$ 3,50, sendo o preço por hora trabalhada no local de 

disposição de R$ 270,00. 

Palavras-chave: Indústria de laticínios. Lodo de lagoa anaeróbia. Diretrizes de destinação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Mendonça et al. (2012), as águas residuárias provenientes das indústrias de laticínios 

possuem elevada carga orgânica e concentrações consideráveis de nitrogênio e fósforo, 

causadores de eutrofização em ambientes aquáticos. Quando ocorre a mistura dos efluentes 

gerados durante o processo com esgoto sanitário do ambiente industrial, têm-se a mudança da 

concentração e das características desses poluentes, como a possível elevação da carga 

orgânica e a presença de patógenos. 

Uma das tecnologias mais utilizadas no Brasil para o tratamento de efluentes, principalmente 

para o esgoto sanitário, são as lagoas de estabilização. As lagoas de estabilização usualmente 

apresentam menores custos se comparadas com outros sistemas compactos, além de 

apresentarem baixa manutenção e facilidade de operação, isto é, não há necessidade, por 

exemplo, de se retirar o lodo frequentemente. Por outro lado, esse processo demanda uma 

grande área, que dependendo dos custos de aquisição, pode inviabilizar essa alternativa de 

tratamento.  

Em relação ao lodo, este se revela um grave problema a longo prazo, visto que, durante anos 

ele se acumula no fundo das lagoas. Inicialmente é considerado vantajoso, porém ao chegar 

determinado momento de se remover, há grandes volumes de lodo a serem retirados e que na 

maioria dos casos não apresentam estudos de destinação ambientalmente adequada.  

De acordo com Vieira (2015), há uma tendência de aumento da quantidade de lodo de esgoto, 

devido ao crescimento populacional e industrial. Dessa forma, as indústrias empregam 

grandes esforços para a destinação final dos lodos devido a sua complexidade e importância 

que extrapolam os limites das estações de tratamento (RIBEIRO et al., 2012). Diante dessa 

premissa, surge o desenvolvimento de pesquisas para alternativas de destinação 

ambientalmente adequada e, que também atendam os critérios econômicos (DIAS, 2017).  

A indústria de laticínios, objeto de estudo, se localiza na cidade de Piranhas-Goiás (GO) e 

possui como tratamento do seu efluente industrial a tecnologia de lagoas de estabilização. 

Com isso o presente estudo possui como intuito caracterizar quantitativamente e 
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qualitativamente o lodo acumulado da lagoa anaeróbia, da indústria citada, e propor diretrizes 

para as possíveis alternativas de destinação ambientalmente adequada. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Com o crescente desenvolvimento econômico e populacional, a demanda por diversos 

produtos, alimentos, bebidas, remédios, cosméticos, entre outros, se torna cada vez mais 

elevada. Com isso, o desenvolvimento das indústrias também se intensificou nas últimas 

décadas, provocando o aumento na geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos.  

As grandes quantidades de lodo que são geradas muitas vezes representam um desafio para a 

própria indústria, que não possuem estudos para as melhores destinações ambientais, técnicas 

e econômicas. Este é o caso do lodo sedimentado na lagoa anaeróbia de um determinado 

laticínio situado no município de Piranhas-GO, visto que, o mesmo não apresenta estudos 

quanto a sua destinação e justificando o presente trabalho apresentado. 

1.2 OBJETIVOS 

Este estudo teve como objetivo geral caracterizar quantitativamente, qualitativamente e 

propor diretrizes para a definição de alternativas de destinação ambientalmente adequada do 

lodo gerado na lagoa anaeróbia de uma indústria de laticínios localizada no município de 

Piranhas-GO.   

Os objetivos específicos são os seguintes:  

• Caracterizar quantitativamente o lodo; 

• Caracterizar qualitativamente o lodo; 

• Avaliar técnico e ambientalmente as alternativas de destinação para lodos mais 

utilizadas no país; 

• Propor diretrizes para a avaliação econômica das alternativas de destinação. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica foi realizada considerando informações de suma importância para a 

composição desse trabalho, dentre essas origens podemos citar a legislação brasileira 

pertinente aos objetivos desse trabalho, livros, manuais, artigos científicos, teses de doutorado 

e mestrado, normas técnicas, dentre outros. 

2.1 INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS 

O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, devido aos fatores geográficos como 

disponibilidade de terra, água e o avanço tecnológico, sendo assim, o setor leiteiro do país 

tende a crescer cada vez mais a sua produção. Todos os estados do território brasileiro 

possuem produção leiteira, com destaque para os estados de Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul, Paraná, Goiás, Santa Catarina e São Paulo (EMBRAPA, 2019).   

A indústria de laticínios começou seu crescimento em 1929 como alternativa a crise do café 

no Brasil e pelo o impulso econômico na área de laticínios. Isso ocorreu com o 

desenvolvimento tecnológico na área, construção de novas estradas, a chegada de 

multinacionais e a abertura de novos comércios internacionais com a criação do Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL) (MAGANHA, 2006).  

Segundo dados da Pesquisa Pecuária Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), de 2017, o Brasil produziu 33,5 bilhões de litros de leite, sendo cerca de 

17 milhões de vacas ordenhadas. Já no estado de Goiás, a produção de leite foi cerca 3 bilhões 

de litros. Desse volume total são produzidos em sua maioria: leite pasteurizado, leite longa 

vida, leite em pó, queijo minas fresco, muçarela, queijo prato e iogurtes (MACHADO et al., 

2002). 

2.2 EFLUENTES LÍQUIDOS DE LATICÍNIOS 

A indústria de laticínios gera resíduos sólidos, líquidos e emissões atmosféricas no processo 

de produção do leite e seus derivados. Dependendo do porte e as finalidades da empresa, os 

efluentes líquidos e suas características sofrem variações. Os principais despejos líquidos 
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industriais gerados são: leite e derivados, açúcares, essências, detergentes, areia e 

lubrificantes. (SILVA, 2011).   

A vazão de esgoto gerado varia entre 75% a 95% da vazão de água consumida no processo 

produtivo (STRYDOM et al., 1997).  Segundo Carawan et al. (1979a), a relação entre 

efluente produzido e volume de água consumido ocorre devido às perdas de água por 

evaporação e o acréscimo de águas na produção das bebidas.  

O processo produtivo dos produtos lácteos é dado de forma intermitente e, consequentemente, 

sofre variações de acordo com as vazões do processo produtivo (MAGANHA, 2006). A maior 

parte dos efluentes gerados é oriunda nas etapas de lavagem e limpeza, correspondendo cerca 

de 50% até 95% de todo o despejo líquido produzido, influenciando diretamente na 

composição físico-química (DAUFIN, 2001).    

Os principais produtos químicos presentes na composição do efluente gerado são: proteínas, 

carboidratos, gorduras, sólidos suspensos, nitrogênio e fósforo (BRITZ et al., 2008). O 

nitrogênio está relacionado à quebra de proteínas do leite ao longo de todo processo produtivo 

e o fósforo é proveniente dos detergentes e agentes de limpeza (HANSEN et al., 1977). 

A tabela 2.1 apresenta os valores típicos dos principais parâmetros para efluentes de laticínios. 

Tabela 2.1 - Valores típicos dos principais parâmetros de efluentes de laticínios. 

Parâmetro Faixa de variação 
 

1 2 

Sólidos Totais Voláteis (mg/L) - - 

Sólidos Totais (mg/L) 900 - 3.760 - 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) (mg/L) 2.120 - 4.287 6.000 

DBO 5 dias à 20°C (mg/L) 496 - 1.712 4.000 

Óleos e Graxas Totais (mg/L) 22,1 - 806 95 - 550 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) - - 

Nitrogênio Total (mg/L) - 0 - 116 

Fósforo total (mg/L) - 0,1 - 46 

Sólidos Sedimentáveis (mL/L) 0 - 27,00 - 

Potencial Hidrogeniônico (pH) à 25°C 4,9 - 11,28 1 - 12 

Fontes: (1) SILVA (2006); (2) Adaptado de MACHADO (2002). 
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2.3 TRATAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS DE LATICÍNIOS 

O tratamento convencional dos efluentes líquidos de laticínios geralmente envolve o uso de 

tratamento primário para a remoção de sólidos grosseiros, óleos e gorduras presentes. Em 

seguida, tem-se o tratamento secundário para a remoção de nutrientes, como nitrogênio, 

fósforo e matéria orgânica (ANDRADE, 2011).  

Como pré-tratamento, em geral há o gradeamento para a remoção de sólidos, tais como 

resíduos de embalagem, coágulos de leite ou pequenos fragmentos de pedras. Em casos em 

que a indústria não funciona em período integral, há a utilização de tanques de equalização, 

nos quais também podem ocorrer a correção do pH que variam de 1,6 a 14,0 dependendo das 

estratégias de limpeza (BRITZ et al., 2008).  

Em seguida, para o tratamento primário há a decantação, coagulação/floculação, filtração e/ou 

flotação com ar dissolvido ou comprimido, sendo a flotação o processo mais recorrente 

(BRAILE & CAVALCANTI, 1993; BRITZ et al., 2008). Esse processo requer um controle 

exigente e uma operação minuciosa para garantir a eficiência de remoção de gordura, cujo 

teor pode ser acima de 150 mg/L provocando problemas aos sistemas biológicos 

(ANDRADE, 2011).  

Além disso, a remoção dessas gorduras exige esforço, visto que as gorduras do leite se 

encontram emulsionadas no efluente e, portanto, não são facilmente separadas. Sendo assim, 

as lipases produzidas por fermentação em meio sólido são uma alternativa para o pré-

tratamento desses efluentes, pois através da hidrólise das gorduras são liberados ácidos graxos 

de baixa massa molar que pode ser facilmente digeridos a partir da atividade microbiana de 

reatores anaeróbios e lodos ativados (CAMMAROTA et al., 2001; JUNG et al., 2002).  

Entre os possíveis processos de tratamento dos efluentes líquidos industriais existem as lagoas 

de estabilização, sistema que é utilizado pela indústria de estudo, que são reservatórios 

construídos por meio de escavações, realizando diques em terra, com os fundos compactados 

e impermeabilizados. São sistemas de tratamento de esgoto mais simples, em que as águas 

residuárias são tratadas por meio de processos naturais.  

A lagoa anaeróbia consiste em um reator de grandes dimensões em que a estabilização 

bioquímica ocorre essencialmente através da ação de microrganismos anaeróbios. As 

profundidades, geralmente entre 3,5 e 5 metros, tem a finalidade de impedir que esse oxigênio 
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produzido pela camada superficial seja transmitido às camadas inferiores. Esse processo 

permite a retirada de parte da matéria orgânica, se tornando viável para as indústrias a sua 

utilização (VON SPERLING, 2002).   

Os sistemas anaeróbios apresentam vantagens, como baixo requisito energético, visto que 

dispensa a aeração. Além disso, possui baixos custos de implantação, baixa produção de 

sólidos, há a produção de biogás, o qual pode ser utilizado para a geração de energia com 

aplicabilidade em pequena e grande escala, contudo é válido ressaltar que pode ocorrer a 

liberação de odores (DEMIREL et al., 2005; MENDES et al., 2006). 

2.4 LODO GERADO EM SISTEMAS DE TRATAMENTO 

BIOLÓGICO 

Os lodos são os resíduos sólidos gerados no tratamento dos efluentes líquidos e podem ser 

classificados como primário e secundário. O lodo primário é resultado da remoção de sólidos 

e o lodo secundário é produto do crescimento bacteriano ao consumir a matéria-orgânica 

(ANDREOLI, 2007).  

Todas as tecnologias que aplicam tratamento biológico geram lodos devido a matéria orgânica 

se converter em massa microbiana (VON SPERLING, 2002). Em sistema de lagoas, o lodo 

acumulado no fundo dessas unidades é produto dos materiais sólidos em suspensão no esgoto 

bruto (VON SPERLING, 1996). A maioria dos lodos tem em sua composição química 

matéria orgânica, fósforo e micronutrientes (ANDREOLI, 1998).  

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 10.004:2004, o lodo é 

classificado como um resíduo sólido. A classificação de perigoso ou não perigoso e de inerte 

ou não inerte depende da composição química do lodo.  

Segundo Von Sperling (2002), os lodos devem ser removidos obrigatoriamente, pois podem 

afetar o funcionamento das lagoas. A remoção deve ser planejada de modo a evitar problemas 

e planejar soluções. Os principais passos para a remoção do lodo são:  

• Averiguar os projetos da lagoa para determinar as dimensões da mesma;  

• Realizar a batimetria de modo a determinar o relevo do lodo; 
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• Determinar a composição do lodo;  

• Definir qual o melhor tipo de remoção de acordo com os parâmetros quantitativos e 

qualitativos do lodo;  

• Definir a melhor destinação final analisando os aspectos técnicos, ambientais e 

econômicos. 

2.5 QUANTIFICAÇÃO DE LODOS 

A quantificação do lodo é importante para determinar a escolha da alternativa, visto que a 

partir da quantidade de resíduo estimado pode-se inviabilizar algumas alternativas devido ao 

custo, entre outros aspectos relevantes. Nesse tópico serão discutidos os assuntos pertinentes 

para a compreensão do desenvolvimento do trabalho. 

2.5.1 Batimetria 

A batimetria consiste na medição da profundidade de represas, barragens, lagos, rios e 

oceanos, expressa cartograficamente por curvas batimétricas, as quais unem os pontos da 

mesma profundidade com equidistâncias verticais em semelhança com as curvas de nível 

topográfico (DNIT, 2015).  

O processo de batimetria possui como capacidade levantar a topografia do fundo de barragens 

e reservatórios, e a partir destes dados verificar a deposição de sedimentos no fundo, seu 

volume, volume de massa d’água, a influência das tubulações, entre outros (ERG & 

GEOURBE; 2016, 2019).  

Diante disso, nota-se que os levantamentos batimétricos possuem como objetivo efetuar 

medições de profundidades, que estejam associadas a uma posição da embarcação, as quais 

são necessárias em canais, lagoas, áreas fluviais ou marítimas, representando estas áreas em 

uma carta e assim, conhecer o comportamento da morfologia de fundo de um canal, 

reservatório, rio ou oceano. Logo, a batimetria compreende uma abordagem planimétrica (X, 

Y), coordenadas estas que são obtidas por interseção à vante, irradiação Sistema de 

Posicionamento Global Diferencial Instantâneo (DGPS) e as profundidades por sondagem 

(GAGG, 2016).  
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As profundidades são utilizadas para a realização das isóbatas, isto é, curvas que representam 

pontos de mesma profundidade, o que possibilita a análise da topografia submersa e 

orientação para navegação. Dessa forma, essas profundidades podem ser obtidas por meios 

diretos, como o uso do prumo de mão, máquina de sondar e estádias, ou métodos indiretos, 

como o uso de sensores acústicos (ecobatímetro, monofeixe ou multifeixe), sensores 

eletromagnéticos espacial ou aerotransportado (KRUEGER, 2005).  

Para a escolha das formas de medições, alguns fatores devem ser salientados, visto que, 

influenciam nas aferições, entre eles podem ser citados a dimensão da área, aplicação, tempo 

para execução, profundidade, visibilidade, entre outros. É válido ressaltar que na metodologia, 

os equipamentos e acessórios necessários são escolhidos a partir de uma inspeção in loco para 

a análise das condições da área a ser estudada, como largura, profundidade, entre outras 

interferências (GAGG, 2016).   

Entre as dificuldades dos levantamentos batimétricos está o controle do posicionamento 

planimétrico da embarcação de sondagem, visto que, não é possível a materialização de 

pontos estáveis de observação e também a repetição das medições a fim do ajustamento das 

profundidades (RAMOS, 2007). Além disso, alguns fatores imprescindíveis devem ser 

definidos para um levantamento batimétrico.  

Entre esses fatores, tem-se o planejamento das linhas de sondagem com verificação do 

espaçamento entre elas, o que é função da precisão pretendida e da profundidade do local a 

ser estudado. Essas linhas de sondagem devem estar orientadas transversalmente à direção 

predominante das linhas isobatimétricas. Associado a isso, as linhas de sondagem devem ser 

dispostas de maneira regular, podendo ser paralelas, circulares, radiais em zigue-zague ou 

aleatórias. De fato, esta escolha depende dos recursos materiais e humanos disponíveis, assim 

como o objetivo do trabalho (UFPR, 2013). 

Além disso, há estudos que utilizaram a batimetria de forma similar com esta pesquisa, como 

os trabalhos de Oliveira (2013) e Haddad (2013). Ambos utilizaram essa ferramenta para o 

auxílio em suas pesquisas de codisposição de resíduos de fossa e tanque sépticos em sistemas 

de lagoas. Para as medições das alturas de lodo, demarcaram as seções batimétricas de acordo 

com o porte da lagoa. 
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De acordo com Oliveira (2013), a lagoa anaeróbia foi dividida em 104 seções batimétricas, 

com espaçamento de 11,42 m de comprimento por 9,44 m de largura. Do mesmo modo, 

Haddad (2013) propõe uma divisão de 110 seções batimétricas para o módulo A da lagoa e 

120 para o módulo B, ambas espaçadas em 6 m de comprimento e 6 m de largura. 

Nestes estudos, as seções foram divididas por meio de uma corda estendida no sentido do 

comprimento da lagoa e fios de nylon fixos nas extremidades da mesma no sentido da largura. 

Diante disso, possuíam maior facilidade em suas mobilidades com a canoa, além da 

contribuição da demarcação dos pontos de medição. 

Para as amostragens, em ambos estudos de casos, utilizaram um aferidor (com escala métrica) 

de lodo confeccionado com tubulação de PVC de 40 mm para esgoto, soldado a um disco de 

fibra de vidro de 30 cm de diâmetro, seguindo as orientações segundo Gonçalves et.al., 

(1999) e Pereira (2007). Dessa forma, a partir dos dados das medições, utilizaram o software 

do SURFER 8.0 para estimar os volumes respectivos de lodo depositado. 

2.6 COMPOSIÇÃO DOS LODOS DE SISTEMAS DE TRATAMENTO 

DE EFLUENTES DE LATICÍNIOS 

A seguir serão discutidos parâmetros e características do lodo gerado pertinente à 

compreensão do tema estudado, auxiliando na avaliação das alternativas de destinação do 

resíduo. 

2.6.1 Amostragem  

Sobre os métodos de amostragem de lodos gerados em lagoas anaeróbias foi consultada a 

Norma ABNT 10.007:2004 sobre a amostragem de resíduos. A norma especifica como devem 

ser executadas as amostragens de resíduos sólidos. Inicialmente, deve ser feito a pré-

caracterização dos resíduos de acordo com os processos produtivos que os geraram. Com os 

dados da pré-caracterização, podem ser estimados qual o tipo de amostrador, número de 

amostragens e o volume de cada amostra.  

De acordo com o tipo de amostragem e a pré-caracterização, deve ser traçado um plano de 

amostragem com um levantamento dos tipos de amostradores disponíveis, qual a forma de 

armazenamento, quanto tempo será armazenado e como as amostras serão preservadas. A 
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seleção do amostrador tem que ser de acordo com a forma física predominante do resíduo (no 

caso de lodos predomina a forma líquida) (ABNT, 2004).  

O recipiente para a amostragem deve ser escolhido de acordo com a compatibilidade com o 

resíduo, deve ser descontaminado antes e após a amostragem e ter a destinação adequada. Os 

pontos de amostragem devem ser definidos conforme os tipos de recipientes, os volumes 

amostrados, o relevo e a extensão dos resíduos. Os volumes devem ser definidos de acordo 

com a necessidade do estudo e o volume para contraprovas. Cada amostra deve ter uma ficha 

que apresenta os dados básicos da coleta (número, volume, horário de coleta) (ABNT, 2004).   

Como o lodo é uma substância líquida com mais de 90% de sua composição sendo formada 

de água, as análises podem ser feitas semelhantes as feitas para efluentes. As formas de 

amostragem podem ser feitas de forma pontual (escolhendo o centro e pontos equidistantes) 

ou então, em forma de malha para representar melhor as variações de lâmina de lodo, sendo 

escolhida conforme cada caso (PEREIRA, HADDAD, OLIVEIRA; 2007, 2013). 

2.6.2 Características físico-químicas do lodo 

As características físico-químicas de lodo dependem da composição das águas residuárias e 

dos processos empregados para o tratamento. Sabe-se que estas características oscilam 

anualmente, sazonalmente ou até mesmo diariamente, em consequência das variações nas 

características do efluente. (GONÇALVES et al., 1999). Os parâmetros para análise físico-

química do lodo variam de acordo com o método de disposição final. 

 A Norma da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) P4.230 de 1999, 

define parâmetros para a caracterização do lodo biológico para disposição final em solos 

agricultáveis. Essa norma abrange os lodos das indústrias, contudo, não é específica para 

indústrias de laticínios.  

Como a indústria é do ramo alimentício e o lodo gerado é apenas de efluente industrial sem a 

mistura com o esgoto sanitário, caracteriza-se como tipo B, sendo definidos os parâmetros 

para análise o carbono orgânico, arsênio, fósforo total, cádmio, nitrogênio amoniacal, 

chumbo, nitrato/nitrito, cobre, nitrogênio total ou nitrogênio kjeldahl, cromo total, pH, 

mercúrio, potássio, molibdênio, sódio, níquel, umidade, selênio, sólidos voláteis e zinco. 
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Percebe-se que não há a análise de patógenos justamente por não haver a junção com o esgoto 

sanitário. 

Os limites estabelecidos nessa norma estão no quadro 2.1. Os outros parâmetros citados 

anteriormente devem ser analisados especificamente de acordo com o solo e a agricultura que 

se deseja para a disposição. 

Quadro  2.1 - Carga cumulativas máximas permissíveis de metais pela aplicação de lodo em solos agrícola. 

Metal Carga máxima acumulada de metais pela aplicação do logo (kg/ha) 

Arsênio 41 

Cádmio 39 

Cobre 1500 

Chumbo 300 

Mercúrio 17 

Níquel 420 

Selênio 100 

Zinco 2800 
Fontes: Cetesb P4.230 

2.7 ARCABOUÇO LEGAL E NORMAS TÉCNICAS 

A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) dispõe sobre a prioridade em relação aos resíduos, visando prioritariamente a não 

geração, seguido pela redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final 

ambientalmente adequada. O lodo pode ser caracterizado como industrial ou doméstico. Nota-

se que a utilização do lodo de esgoto de indústria em outros processos se adequa as diretrizes.   

Essa Lei também dispõe sobre o uso de aterros sanitários, sendo indicado o seu uso para 

rejeitos, que são resíduos em que após descartadas todas as outras possibilidades, a única 

restante é a disposição final. Tendo em vista tal conceito e pelo estudo que será apresentado, 

nota-se que a destinação do lodo aos aterros sanitários, no requisito ambiental, não é a mais 

indicada.  

Para a classificação do resíduo quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 

pública, a Norma 10004:2004 da ABNT indica como é realizado essa verificação, podendo o 

resíduo ser classificado como perigoso (Classe I) possuindo algumas das características, como 

patogenicidade, corrosividade, inflamabilidade, reatividade, toxicidade. Se esse resíduo for 
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não perigoso (Classe II) pode ser classificado como não inerte (Classe II A) e inerte (Classe II 

B).  

Essa classificação entre perigoso e não perigoso é realizada seguindo a Norma ABNT 

10005:2004 que apresenta os requisitos exigíveis para a obtenção de extrato lixiviado de 

resíduos sólidos. Para a classificação de inertes e não inertes utiliza-se a Norma ABNT 

10006:2004 que apresenta os requisitos exigíveis para obtenção de extrato solubilizado de 

resíduos sólidos e para a realização da amostragem de resíduos, utiliza-se a Norma ABNT 

10007:2004. 

Sendo assim, surgem normas, instruções, dentre outros, que indicam e propõem parâmetros 

para a correta destinação do lodo proveniente de estação de tratamento de esgoto. Dentre 

essas normas podemos citar a norma técnica CETESB P4.230:1999 que estabelece os critérios 

para projeto e operação de aplicação de lodos de sistemas de tratamento biológico em áreas 

agrícolas. Essa norma orienta a respeito dos parâmetros a serem analisados, além da escolha 

da área de destinação. Diante disso os parâmetros dessa norma serão norteadores para a 

metodologia deste trabalho, visto que, não há normas semelhantes para o estado de Goiás.  

Essa ausência de normas no estado em que se localiza a indústria objeto de estudo pode 

implicar no licenciamento ambiental. Conforme indicado por contato via e-mail pelo 

funcionário Marcelo Bernardi Valérius da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), órgão responsável pelo processo de licenciamento 

ambiental no Estado de Goiás, as exigências para análise desse processo são de acordo com 

cada caso, sendo indicada inicialmente, como comparação, utilizar-se da norma da CETESB.  

Para o processo de licenciamento ambiental de disposição em solo de lodo de acordo com a 

SEMAD é exigido: 

• Caracterização dos resíduos conforme as NBRs 10004, 10005, 10006 e 10007; 

• Caracterização físico-química e biológica do lodo (podendo ser realizada de acordo 

com a CETESB P4.230); 

• Caracterização geológica, na qual deve ser apresentada a profundidade do lençol 

freático, as características físicas do solo como permeabilidade, porosidade, entre 

outras características; 
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• Estudo agronômico definindo a taxa de aplicação de lodo no solo e as medidas de 

controle para evitar contaminação de corpos d’água superficiais e subterrâneos; 

• Programa de monitoramento do solo e das águas subterrâneas, onde é estabelecida a 

frequência das análises, parâmetros, método de controle, entre outros; 

• Outros programas ambientais podem ser exigidos a depender do diagnóstico feito 

dos meios físico, biótico e socioeconômico. 

Como observado, ao se tratar de aterros sanitários não há legislação específica para essa 

disposição quando se trata de lodos. Tendo em vista essa limitação de legislação, cabe a cada 

responsável técnico dos aterros estabelecerem critérios para receber esse material. Para isso, 

deve-se orientar pelas Normas da ABNT 10157:1987 e 13896:1997 que tratam 

respectivamente de Aterros de Resíduos Perigosos e Aterros de Resíduos Não Perigosos.  

Essas normas devem ser consultadas de acordo com o resíduo, verificando a sua reação com 

os demais, é válido ressaltar que a caracterização do resíduo de acordo com a Norma ABNT 

10004:20004 é de suma importância para verificar se de acordo com a licença ambiental o 

aterro está apto para receber determinado tipo de resíduo. 

2.8 GERENCIAMENTO DO LODO 

2.8.1 Principais etapas do gerenciamento do lodo 

De acordo com Andreoli, Sperling e Fernandes (2001), a estação de tratamento precisa ter 

estrutura física e gerenciamento de acordo com a rota tecnológica escolhida para a destinação 

do lodo.  Considerando a indústria de laticínios, há menos etapas do que proposto para lodos 

provenientes de efluentes sanitários, visto que, a higienização para a remoção de patógenos 

não é necessária pela ausência de esgoto sanitário nas lagoas de tratamento.  

A escolha dentre todas as possibilidades de destinação é realizada de acordo com vários 

aspectos, como o ambiental e econômico (DIAS et al., 2017). De acordo com Von Sperling 

(2001), os custos devem ser separados em processamento do lodo, transporte e disposição, 

considerando ainda os custos de investimentos, operacionais e administrativos. 
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2.8.1.1  Técnicas de remoção de lodo das lagoas 

A metodologia escolhida para remover o lodo pode ser dividida em mecanizada e não 

mecanizada, com paralisação ou não paralisação do funcionamento da lagoa (GONÇALVES 

et al., 1999).  Dentre as mecanizadas sem paralização podemos citar o uso de limpa fossa que 

apresenta menor exigência técnica na operação, encontrado com facilidade e já ocorre a 

remoção e transporte sem a necessidade de mais uma operação. Contudo, tendo em vista 

outras tecnologias como sistema robotizado, ocorre durante o processo a remoção com alta 

umidade, exigindo mais uma etapa para a retirada desse excesso de água (PEREIRA, 2007). 

2.8.1.2  Leito de secagem 

Segundo Pereira (2007), uma das principais etapas no gerenciamento é o desaguamento do 

lodo, podendo ocorrer com a utilização de máquinas ou por processos naturais. Para a 

definição da alternativa, a área disponível e as características do lodo são essenciais, sendo 

um dos principais processos de desaguamento por leito de secagem (ANDREOLI; 

SPERLING & FERNANDES, 2001). 

2.8.1.3  Controle quantitativo e qualitativo 

De acordo com Andreoli, Sperling e Fernandes (2001), é uma necessidade primordial a 

avaliação da quantidade e da qualidade para a correta gestão financeira e técnica do processo. 

Em relação às características químicas, o acompanhamento deve ocorrer de acordo com o 

destino. Dentre as alternativas consolidadas no país, a mais rigorosa em relação a quantidade 

e a qualidade é a reciclagem agrícola, sendo importante avaliar a quantidade de sólidos, 

nutrientes, e a presença ou não de metais pesados e patógenos. 

2.8.1.4  Transporte 

O lodo, seguindo indicações de Pereira (2007), é transportado por caminhões e o modelo é 

definido de acordo com a sua umidade, se estiver no estado líquido, preferencialmente será 

bombeado e/ou transportado em caminhões-tanque. Visando o estado com menor umidade 

(sólidos/pastoso), preferencialmente o transporte será por caminhões tipo basculante.  
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Tendo em vista a definição do caminhão transportador de acordo com as suas características 

como a umidade, de modo geral, é necessária também a avaliação da realidade do local, 

disponibilidade dos recursos para o transporte, volume/peso a ser transportada, avaliação do 

local de destinação e a sua distância (TSUTIYA et al., 2002). 

2.8.1.5  Monitoramento ambiental da área destinada 

Esse monitoramento é indicado de acordo com a área de destino, os parâmetros e as 

instruções normativas e/ou exigências do licenciamento ambiental. Sendo assim, essa etapa da 

gestão é importante para assegurar que todo o gerenciamento do lodo e a destinação 

ambientalmente correta sejam realizados (ANDREOLI; SPERLING & FERNANDES, 2001). 

2.8.1.6  Alternativas de destinação final 

A destinação ambientalmente correta do lodo proveniente da limpeza da lagoa anaeróbia visa 

evitar a contaminação do solo e da água, minimizando os passivos ambientais. Sendo assim, 

algumas alternativas surgem com o objetivo de mitigar esse impacto, tais como a destinação a 

aterros sanitários, incineração, uso agrícola, disposição no solo, entre outros (AFAZ, 2017).  

As destinações mais utilizadas no país para o lodo de lagoas anaeróbias de indústrias de 

laticínios são a disposição em solo e aterros sanitários devido as suas características físico-

químicas (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS; 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE , 2015).  

Os lodos provenientes de indústrias de laticínio podem ter duas classificações distintas, 

variando de acordo com o sistema de produção e tratamento da indústria. Esse resíduo sólido 

é classificado de acordo com as normas citadas anteriormente. Essa distinção é importante, 

pois auxilia na escolha de qual destinação dar ao lodo e quais tratamentos prévios que o lodo 

irá passar de acordo com a sua destinação (ANDREOLI, 1998). 

Dentre as citadas anteriormente, destaca-se a disposição no solo devido à alta presença de 

fósforo e nitrogênio, componentes essenciais para a recuperação de áreas degradadas e uso 

para aplicações agrícolas (reciclagem agrícola) (ANDREOLI, 1998). Estudos apontam a 

eficiência do lodo na recuperação devido as suas propriedades de melhorar as condições 
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físicas do solo, auxiliando na formação de agregados, elevando a capacidade de infiltração, 

retenção de água e a aeração. (TSUTIYA, 2000).  

De acordo com Kitamura et al., (2008), a média indicada pelos agrônomos da utilização de 

lodo de esgoto em recuperação de áreas degradadas e das propriedades físicas do solo é de 60 

toneladas por hectare, variando na literatura de 20 a 120 toneladas por hectare dependendo do 

solo e cultura. 

Contudo, para que ocorra esse processo é necessário que o material atenda vários parâmetros 

e resoluções, sendo indicado a avaliação da sua composição para definir a melhor tecnologia. 

No Estado de Goiás já existe produção de estudos científicos verificando a destinação de lodo 

de indústrias para a disposição no solo, conforme trabalho realizado por Flávio (2017). 
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3. METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA INDÚSTRIA ESTUDADA 

O lodo estudado é originado em uma lagoa anaeróbia de uma indústria de laticínios de médio 

porte localizada no município de Piranhas-GO. O sistema de tratamento de efluentes possui 

uma vazão efluente média diária de 350 m³/dia. Esta indústria produz requeijão, leite em pó, 

soro de leite em pó, permeado de soro de leite, leite condensado, queijo muçarela, queijo 

prato, composto lácteo, entre outros.  

Segundo Guilherme Dall’Agnoll (2019), responsável técnico ambiental, o sistema de limpeza 

dos tanques, tubulações e maquinário utilizados no processo produtivo é o Clean in Place e os 

produtos utilizados na limpeza são a soda cáustica, o ácido peracético e desinfetantes.  

O sistema de tratamento de efluentes do empreendimento possui um tratamento preliminar 

contendo o desarenador (Figura 3.1), seguido por uma caixa de gordura (Figura 3.2). 

Figura 3.1 - Desarenador presente no sistema de tratamento de efluentes do laticínio estudado. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 3.2- Caixa de gordura presente no tratamento preliminar do efluente do laticínio estudado. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Logo após o tratamento preliminar, há uma lagoa anaeróbia (Figura 3.3) seguida por uma 

lagoa aerada facultativa (Figura 3.4). 

Figura 3.3 - Imagens da lagoa anaeróbia do sistema de tratamento de efluentes do laticínio estudado. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Figura 3.4- Lagoa facultativa aerada com os aeradores localizados ao fundo. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

A lagoa anaeróbia em estudo apresenta dimensões de 46,5 x 33 metros, totalizando uma área 

superficial de 1534,5 m². Por apresentar formato trapezoidal, a lagoa possui como dimensões 

de fundo 36,5 x 23 metros, resultando em uma área menor de 839,5 m². É válido ressaltar que 

a altura útil é de 4,5 metros proporcionando um volume útil de 5.300 m³.  

Além disso, é possível verificar que as tubulações de entrada são superficiais sem 

submergência significativa, as quais são apresentadas na Figura 3.5.  

Figura 3.5- Imagem destacada das tubulações de entrada na lagoa anaeróbia. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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A distância entre as tubulações de entrada é de 12,5 metros, sendo que as tubulações próximas 

as margens estão distantes em 4 metros. Em relação à tubulação de saída, está se localiza a 1/3 

da profundidade da lagoa (1,5 metros), sendo posicionada na margem mais próxima da lagoa 

facultativa e distanciando-se a 5 metros da margem. Para melhor visualização, na figura 3.6 e 

3.7 encontra-se o corte A-A da lagoa anaeróbia.   

Figura 3.6 – Corte A-A da lagoa anaeróbia da indústria de laticínios estudada. 

 

 

Fonte: Adaptado de acordo com informações do responsável técnico ambiental da indústria de laticínios. 
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Figura 3.7 – Corte A-A da lagoa anaeróbia da indústria de laticínios estudada. 

 

Fonte: Adaptado de acordo com informações do responsável técnico ambiental da indústria de laticínios. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA DO LODO 

Embasando na eficácia do trabalho de Pio (2018), foi determinado que o método mais viável 

para quantificar o volume de lodo acumulado no fundo da lagoa é a batimetria. Foi feito o 

levantamento do volume da seguinte maneira: 

• A lagoa possui dimensões de 46,5 m por 33 m como já mencionado e foi dividida em 

seções para o levantamento batimétrico formando a malha (conforme mostrado na 

figura 3.7), para que cada ponto da malha represente a altimetria do lodo; 

• Foram feitas três medições em cada ponto da malha ao longo da lagoa, a fim de 

possuir dados mais verossímeis, utilizando amostrador graduado de 30 em 30 cm 

disponibilizado pela indústria. Além disso utilizou-se uma trena/fita métrica para 

auxílio da medição. 

Na Figura 3.8 encontra-se a malha de batimétrica com os seus respectivos pontos de medição. 
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Figura 3.8- Pontos de análise batimétrica na lagoa anaeróbia estudada 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Como é possível observar, a malha possui espaçamentos de 7,30 metros na dimensão de 

comprimento por 4,60 metros na direção da largura, totalizando 36 pontos para a batimetria. 

Para a demarcação das seções realizou-se o piqueteamento para a definição de espaços 
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constantes, em que os pontos definidos para batimetria se localizavam no encontro da corda 

com os fios de nylon, os quais também estavam marcados com fitas azuis, como mostrado na 

figura 3.9, no sentido do comprimento da lagoa, em uma corda estendida ligando uma estaca a 

outra (OLIVEIRA, 2013). 

Figura 3.9- Pontos de demarcação da malha batimétrica. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Linhas de nylon de 6 mm de espessura foram estendidas e fixadas a dois ganchos de ferro 

dobrados e cravados nas extremidades dos taludes no sentido da largura da lagoa. Essas 

demarcações e a indicação com fitas azuis auxiliaram na orientação do local correto de leitura, 

assim como a corda auxiliou na movimentação da embarcação (PEREIRA, 2007; OLIVEIRA, 

2013).  

Para a realização das medições de lodo da lagoa anaeróbia utilizou-se uma canoa fornecida 

pela própria indústria de laticínios, além da corda de aproximadamente 50 metros estendida 

no sentido do comprimento da lagoa. Sendo assim, os dois indivíduos que estavam na 

embarcação, um deles ficou responsável por puxar a corda para deslocar-se com maior 
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facilidade, enquanto o outro foi responsável pela medição e então, outra pessoa ficou próxima 

ao talude anotando os valores obtidos (HADDAD, 2013). 

O equipamento utilizado foi um amostrador de lodo de policarbonato da marca 

COLEPARMER do modelo Raven Coretaker de 4,9 metros, como é possível observar na 

Figura 3.10 e na Figura 3.11.  

Figura 3.10- Amostrador de lodo da marca COLEPARMER. 

 

 Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

Figura 3.11 - Amostrador de lodo desmontado. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Os valores aferidos foram aproximados, pois além das graduações de 30 em 30 cm do 

amostrador, utilizou-se uma trena/fita métrica para maior facilidade na medição. Essa 

aproximação ocorreu pelo fato da grande sensibilidade do amostrador ao coletar o lodo que, 

devido a qualquer inclinação mínima poderia entrar ar na amostra e prejudicar a medição. 

Com isso, foi realizado o tratamento estatístico para a análise da confiabilidade dos dados. 

Para obter a distribuição espacial do lodo ao longo da lagoa foi utilizado o software SURFER 

16 para simular as alturas de lodo nos pontos onde não ocorreu a batimetria. Assim, foi obtido 

o relevo do lodo ao longo da lagoa e o seu volume (OLIVEIRA, 2013). 

Utilizando o software Microsoft EXCEL, para efeito de comparação, foi feito a estimativa da 

altura média de lodo acumulado, através da média das alturas de lodo encontradas em cada 

ponto de medição. Além disso, foi realizado também a análise do desvio padrão de cada seção 

batimétrica a fim de validar a confiabilidade dos dados obtidos. Em seguida, foi estimado o 

volume de lodo acumulado para comparar com o volume encontrado pelo SURFER 16, 

utilizando uma equação básica de cálculo de volume apresentada pela Equação 3.1. 

V = X*Y* A Equação 3.1 

Em que: 

V = Volume médio acumulado de lodo (m³) 

X = Comprimento da lagoa (m) 

Y = Largura da lagoa (m) 

A= Altura média da camada de lodo (m) 

Em relação à análise de dados, a medição da altura do lodo nos pontos previamente 

estabelecidos foi realizada por triplicatas com o intuito de ter uma maior representatividade 

das medições. Para cada seção foram realizadas as médias, sendo este valor médio o adotado, 

assim como o desvio padrão e o coeficiente de variação (CV) dos dados obtidos. O desvio 

padrão foi utilizado para a avaliação do grau de confiabilidade no método utilizado na análise. 

Para o tratamento estatístico foi utilizado o software Microsoft EXCEL 2019, em que se 

admitiu a média como medida de tendência central (MTC) para a análise do conjunto de 
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dados obtidos. Diante disso, foi determinado o coeficiente de variação, o qual avalia a 

homogeneidade dos dados e, consequentemente, verifica a representatividade da média como 

análise (OLIVEIRA, 2013). 

Segundo McArdle et al., (1990), o coeficiente de variação é uma ferramenta estatística 

robusta devido a confiabilidade mesmo com a presença de zeros, ausência de escala, entre 

outros fatores. Sendo assim, os valores de coeficiente de variação podem ser classificados 

como acentuadamente estáveis (CV < 25%), moderadamente estáveis (CV entre 25 e 50%), 

moderadamente instáveis (CV entre 50 e 75%) e acentuadamente instáveis (CV > 75%), 

limites estes que foram determinados de acordo com o trabalho de Grossman et al., (1990).   

O coeficiente de variação pode ser determinado, através da equação 3.2: 

CV = 
S

X̅
 * 100 Equação 3.2 

Em que: 

CV = É o coeficiente de variação; 

S = Representa o desvio padrão; 

X̅ = A média dos dados obtidos. 

Além disso, segundo equação proposta por Gonçalves et al., (1999), determinou-se a partir da 

altura média da camada, a taxa linear de acumulação de lodo conforme a equação 3.3 

(HADDAD, 2013): 

TL = h
t⁄  Equação 3.3 

Em que: 

TL = Taxa linear de acumulação de lodo (cm/ano) 

h = altura média da camada de lodo (cm) 

t = tempo de operação da lagoa (ano) 
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Através desses dados obtidos foi possível estimar a vida útil restante da lagoa anaeróbia, 

assim como o tempo de remoção de lodo acumulado, observado pela equação 3.4: 

VL = (1/3*P)/TL Equação 3.4 

Em que: 

VL = Vida útil da lagoa (anos) 

P = Profundidade (cm) 

TL = Taxa linear de acumulação de lodo (cm/ano) 

3.3 CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DO LODO 

3.3.1 Amostragem 

A amostragem foi feita seguindo a Norma ABNT 10.007:2004 como o acondicionamento do 

lodo. O resíduo foi extraído da lagoa com um amostrador de lodo. Os pontos de medições 

foram dezoito (18) adotados de acordo com a malha de batimetria com raios de influência 

para seus pontos mais próximos de aproximadamente 8,63 metros, como é possível observar 

na figura 3.12. Esses pontos foram determinados visando a uniformidade do espaçamento 

entre eles, além da facilidade de determinação de acordo com a realização batimétrica. 

A amostragem foi realizada concomitantemente com a última medição das triplicatas de cada 

ponto de amostragem, a fim de facilitar a realização da batimetria e não comprometer os 

resultados das seções batimétricas. Em cada medição, foram recolhidos aproximadamente 20 

cm de lodo do amostrador, com o volume aproximado de 110 mL. As amostras foram 

compostas e misturadas em um galão. 

Quando a envergadura de quem estava amostrando não possibilitava a transferência direta 

para o galão foi feita o descarte do lodo até os 20 cm finais da amostra dentro do amostrador. 

Entretanto, quando a envergadura permitia foi feita a transferência direta, deste modo 

pegando várias camadas de lodo. Ou seja, os 20 cm coletados ou eram próximos ao fundo da 

lagoa ou na camada mais superficial de lodo. Essa medição ocorreu com o auxílio da fita 
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métrica, em que soltava cuidadosamente o lodo no galão até obter essa marca da fita e assim 

transferido para um galão de 10L, estanque e inerte.  

Figura 3.12- Pontos de amostragem do lodo para análise qualitativa. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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Depois de ter sido feito toda a amostragem, foi realizado a homogeneização do lodo, sendo 

esta realizada com a agitação do galão por cerca de 30 segundos, conforme a figura 3.13. 

Figura 3.13- Processo de agitação para homogeneização do lodo. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Logo após, o lodo homogeneizado foi distribuído em frascos inertes disponibilizados pelo 

Laboratório MICROLAB de acordo com o tipo de análise conforme as Figuras 3.14 e 3.15. 

Figura 3.14- Transferência do lodo do galão para os frascos. 

 

Fonte : Arquivo Pessoal. 
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Figura 3.15- Frascos com a indicação do parâmetro a ser analisado. 

 

Fonte : Arquivo Pessoal. 

Para preservação das amostras, os frascos as contendo foi colocado junto ao gelo em um caixa 

de isopor com temperatura entorno de 4oC durante o transporte até a chegada ao Laboratório 

MICROLAB.  

Durante a amostragem, foram tomados todos os cuidados necessários para preservar a saúde 

dos indivíduos que estavam no barco, desde o uso de EPI’s e o acompanhamento e 

monitoramento dos mesmos. 

3.3.2 Parâmetro definidos para a caracterização do lodo 

De modo a gerar melhor confiabilidade na análise da destinação, os parâmetros foram 

determinados de acordo com o processo produtivo da indústria, os produtos utilizados nos 

processos de lavagem, as características do efluente gerado, as possibilidades de destinação e 

suas respectivas normativas e exigências. Outro aspecto essencial nessa análise é o fato do 

esgoto sanitário não ser enviado para as lagoas.  

Sendo assim, os parâmetros definidos foram pH, DBO, DQO, fósforo total, nitrogênio total ou 

nitrogênio kjeldahl, sólidos (totais, voláteis e sedimentáveis).  

O teor de sólidos totais foi escolhido para se determinar o grau de umidade do lodo e o teor de 

voláteis para estimar o quantitativo desses sólidos em relação aos sólidos totais e para auxiliar 
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na verificação da estabilidade. Segundo CONAMA no 375/2006, a relação entre sólidos 

voláteis e sólidos totais pode indicar se o lodo está estabilizado para fins agrícolas, se essa 

relação é igual ou superior a 0,70.  

O teor de umidade é um parâmetro importante, pois quanto maior o teor de umidade maior a 

dificuldade de destinar em aterros sanitários, já que resíduos líquidos facilitam a produção de 

chorume e aumentam o custo de transporte devido a umidade aumentar o volume do lodo 

(ALCÂNTARA, 2007). O teor de umidade do lodo foi determinado pela Equação 3.5: 

u = (1 − (
ST

Vl
)) ∗ 100 Equação 3.5 

Em que: 

u= Umidade do lodo (%); 

ST= Volume de sólidos totais (L); 

Vl = Volume de lodo (L). 

O fósforo total e o nitrogênio total são parâmetros essenciais para análise em disposição no 

solo, visto que são macronutrientes importantes para o solo e para as plantas (VIEIRA, 2017). 

Mas, por mais que o nitrogênio seja um nutriente importante para o solo, ele pode sofrer a 

oxidação no ciclo do nitrogênio formando nitrato e amônia, estes podem ser prejudiciais à 

saúde humana (MATOS et al., 2004).  

A DBO e a DQO foram escolhidas para determinar o grau de biodegradabilidade em relação 

aos não biodegradáveis (VON SPERLING, 2002).  Quando a relação é acima de 0,6, o lodo é 

considerado biodegradável, entre 0,2 e 0,6 é parcialmente biodegradável e menor que 0,2 é 

difícil a degradação por vias biológica (VON SPERLING, 2002). Na escassez de dados 

utilizou-se intervalo que é aplicado para efluentes. 

A presença de metais pesados (arsênio, cádmio, chumbo, cobre, mercúrio, molibdênio, níquel 

e selênio) e patógenos foi descartada, devido a indústria ter como finalidade destinar seus 

produtos para fins alimentícios e não há mistura com o efluente sanitário. Os parâmetros 

carbono orgânico total, potássio, sódio e zinco requisitados para análise na CETESB P4.230 

não foram analisados por falta de recurso financeiro, não comprometendo a análise dos 
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resultados. O nitrogênio amoniacal, nitrato e nitrito não foram analisados pela principal forma 

de nitrogênio ser a orgânica. 

3.4 AVALIAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DAS ALTERNATIVAS 

DE DESTINAÇÃO PARA OS LODOS GERADOS 

Essas alternativas foram indicadas de acordo com análise do local, a realidade do município 

onde se encontra a indústria e a disponibilidade dessas tecnologias na região de Piranhas-GO, 

sendo norteadoras na tomada de futuras decisões. Para melhor organização dos valores, os 

custos foram separados em implantação e operação. 

De acordo com as possibilidades consolidadas no país, excluiu-se para esse trabalho aquelas 

que não seriam possíveis em tempo exequível avaliar a sua viabilidade para a indústria 

trabalhada e priorizando as mais utilizadas no país. 

3.4.1 Definição das alternativas avaliadas 

Nas pesquisas realizadas ao longo do trabalho, foram encontrados poucos estudos sobre o 

gerenciamento e destinação do lodo de lagoas anaeróbias de indústrias de laticínios. Sendo 

assim, de acordo com o tempo viável foi definido duas alternativas, sendo: 

• Disposição em aterros sanitários: A rota tecnológica definida foi a remoção do lodo da 

lagoa, seguido pelo envio ao leito de secagem e por fim transporte e destinação no 

aterro.  

• Disposição no solo: A rota tecnológica planejada foi a remoção do lodo assim como 

na alternativa de aterros sanitários, contudo não terá o processo de secagem, sendo 

destinado diretamente após a retirada da lagoa para a disposição em áreas degradadas. 
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3.4.2 Estimativa dos custos de implantação das alternativas 

3.4.2.1   Estimativa dos custos de implantação das alternativas – Aterro 

Sanitário 

O único custo de implantação levantado foi a construção do leito de secagem. A escolha dessa 

tecnologia se deu pela disponibilidade de área na região e pelo preço. O leito de secagem foi 

dimensionado seguindo as instruções da Norma ABNT 12209:1992 sobre Projeto de Estação 

de Tratamento de Esgoto Sanitário.  

Verifica-se que essa Norma é destinada a esgotos sanitário, contudo, devido à inexistência de 

material normativo visando indústrias de laticínios no que diz respeito ao lodo das estações de 

tratamento, utilizou-se essa norma.  

Segundo Mortara (2011), o lodo de esgoto sanitário pode reduzir até 70% de sua umidade 

após 30 dias de secagem atuando sob uma temperatura média de 21 ºC e ocorrendo 

precipitação ao longo do processo de secagem, podendo ocorrer a secagem de forma mais 

rápida em períodos de estiagem e com a ocorrência de temperaturas maiores.  

Devido à ausência de estudos sobre a secagem do lodo de laticínios no município de Piranhas-

GO, foi analisado de acordo com o CLIMATEMPO (2019) que o município possui 

temperatura média anual próxima aos 25,5 ºC, sendo assim foi considerado que o lodo 

reduzirá 70% de sua umidade num período de 30 dias. 

Para construção do leito de secagem foi dimensionado a estrutura do mesmo e uma camada 

drenante interna ao leito. O leito foi dividido em duas unidades idênticas. A camada drenante 

foi dividida em: 

• Uma camada de fundo composta por três camadas de brita (a de fundo de brita 4, a do 

meio de brita 3 e a camada superior de brita 2); 

• Uma camada intermediária composta de areia; 

• Uma camada superficial formada de blocos cerâmicos espaçados 2 cm entre si.  

A quantidade de tijolos (de dimensões 9x9x19 cm encontrados na tabela de preços da 

SANEAGO 17-02) foi calculada a partir de quantos tijolos podem ser dispostos na câmara 
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obedecendo ao espaçamento de 2 cm. A norma recomenda um intervalo de altura para cada 

camada, e para o dimensionamento foi escolhido o menor valor deste intervalo para que se 

tenha o menor custo possível com a camada drenante. 

O lodo dentro do leito terá altura máxima de 10 cm. Com isso, o comprimento e a largura 

foram definidos de modo a comportar o volume de lodo a ser seco de acordo com a altura 

escolhida de 10 cm. Além disso, irá ter uma altura livre entre a superfície do lodo e a borda da 

câmara de modo a evitar que haja transbordamentos caso ocorra chuvas.  

O caminhão limpa-fossa irá fazer a descarga livre da mesma quantidade de lodo nas unidades 

da câmara do leito. Em relação ao líquido drenado no leito de secagem, será escoado por 

tubulações e recirculado para as lagoas de tratamento, incorporando-o novamente ao sistema e 

evitando possíveis poluições.  

Para a valoração do leito de secagem foi considerado o custo construtivo do concreto e da 

implantação da camada drenante, já que a área onde será construído o leito não está definida, 

impossibilitando a verificação de outros aspectos construtivos, como a regularização do 

terreno. 

O dimensionamento do leito de secagem foi determinado após a análise da capacidade 

máxima do caminhão que fará o transporte do lodo seco, sendo esse volume de 6 m³. 

Portanto, o volume a ser destinado ao leito e a capacidade do mesmo foi calculada com base 

na redução da umidade para que se tenha um volume final de lodo seco de no máximo 6 m³. 

Para o cálculo do valor do leito de secagem foi utilizado o valor construtivo do concreto 

armado por m³ e os valores do m³ da brita 2, da brita 3, da brita 4, da areia e a quantidade de 

tijolos necessários na camada de blocos cerâmicos encontrados na tabela de preços analítica 

da SANEAGO no período 17-02. 

Com as dimensões das paredes e do fundo foi determinado o volume de concreto necessário 

para a construção do leito de secagem. Logo, multiplicando esse volume pelo custo do m³ se 

obteve o custo para construção do leito de secagem. Com o volume de cada parte da camada 

drenante, foi orçado o preço para implantação da mesma. Somando os dois foi possível obter 

o custo de implantação do leito. 
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3.4.2.2  Estimativa dos custos de implantação das alternativas – Disposição 

no solo 

Considerando a grande variabilidade e as limitações para definir precisamente as culturas e 

analisar o solo da região, e de acordo com o responsável técnico Guilherme Dall’Agnoll 

(2019), o preço do licenciamento ambiental para a disposição em solo e uso agrícola pode 

variar consideravelmente entre 5 e 50 mil reais. Isso se deve às exigências dos órgãos e a 

diversos aspectos como a fragilidade da área de recebimento, nível do lençol freático, 

características do solo, extensão da disposição final, características do lodo, entre outros.  

Sendo assim, para a determinação do custo real do licenciamento ambiental, é necessária a 

elaboração do plano de execução, constituindo-se inviável a sua execução para o presente 

trabalho. Portanto, esse custo será desconsiderado para a implantação. 

3.4.3 Estimativa dos custos operacionais das alternativas 

3.4.3.1   Aterros Sanitários 

• Retirada do lodo 

A escolha do método de retirada ocorreu após a visita, sendo definido a utilização de 

caminhão limpa fossa devido a facilidade de operação e possibilidade de movimentação do 

maquinário próximo a lagoa. 

A análise da retirada do lodo ocorreu inicialmente ao verificar a taxa linear de crescimento 

anual do lodo, definindo assim o volume acumulado por ano.  

A retirada foi definida de acordo com a taxa crescimento do lodo anual, sendo retirado o 

volume médio de lodo que se deposita em um ano (altura de crescimento multiplicado pela 

seção transversal da lagoa). Mas o número de retiradas foi definido de acordo com o leito de 

secagem, já que o volume retirado tem que ser compatível com a capacidade do leito de 

secagem. O custo com a retirada foi definido de acordo com o preço de retirada do lodo pelo 

limpa-fossa (R$ 200,00) e o número de sucções necessárias. Já, o custo total foi definido pelo 

custo envolvido em uma retirada associado ao número de vezes que será feito a retirada por 

ano.  



Caracterização do lodo de uma lagoa anaeróbia de indústria de laticínios e proposição [...] 46 

M.L.M. COUTO; R.L. COSTA; V.O. CARVALHO Metodologia 

Como o volume de lodo anual é maior que a capacidade dos caminhões analisados, definiu-se 

também o número de retiradas em consonância com o tempo de secagem do lodo. Com isso o 

preço final dessa etapa considerou o volume do caminhão limpa fossa e quantidade de 

retiradas necessárias. 

Em seguida ocorreu o contato com três empresas desse ramo no Município de Goiânia, sendo 

referência para a prática de valores no Estado. Cada empresa definiu a capacidade dos 

caminhões e qual o valor cobrado por retirada. Sendo assim, foi definido o custo de acordo 

com o menor orçamento. 

• Transporte do lodo 

Após a secagem, o lodo estará com a umidade reduzida, sendo o seu transporte realizado por 

caminhão basculante até o aterro definido. Devido ao peso do caminhão basculante e a 

inconveniência de vários caminhões transitarem no interior da indústria, será fixado que 

apenas um caminhão ficará responsável por buscar o lodo seco e transportar para o aterro. 

Analisando a tabela de preços da SANEAGO 17-02, foi escolhido um caminhão basculante 

com capacidade para transportar 6 m³ por viagem. Os custos associados ao uso desse veículo 

são os valores do m³ transportado pelo caminhão e do km rodado até o aterro escolhido. A 

quantidade de lodo a ser transportado e a quantidade de viagens que o caminhão terá que fazer 

foi definido de acordo com o volume total anual de lodo que será retirado da lagoa e a 

capacidade de secagem no leito. 

• Destinação final do lodo no aterro sanitário 

Inicialmente ocorreu a classificação do resíduo de acordo com a Norma ABNT 10004:2004, 

essa classificação foi importante para avaliar a compatibilidade do resíduo e da licença 

ambiental dos aterros.  

De acordo com consulta na SEMAD, foi definido quais aterros possuem licença de 

funcionamento e se de acordo com a classificação do resíduo estudado, poderiam receber o 

material. Dentre esses, escolheu o município que se encontrava mais perto da indústria de 

modo que o custo seja o menor possível. Por não conseguir contato com algum responsável 
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que pudesse informar o preço cobrado pelo aterro escolhido, determinou o custo de acordo 

com a média praticada no estado de Goiás de acordo com o Consórcio Samambaia Ambiental. 

3.4.3.2   Disposição no solo 

• Retirada do lodo 

A retirada do lodo para a disposição no solo teve o custo definido do mesmo modo que para 

aterros sanitários, apresentado no tópico 3.4.3.2. Contudo, por essa alternativa não possuir a 

necessidade do leito de secagem, são realizadas viagens diretas da lagoa para o local de 

disposição. 

• Transporte do lodo 

Como mencionado, logo após a retirada ocorre o transporte do resíduo para o local destino. 

Para a estimativa desse custo considerou o transporte realizado por caminhão limpa fossa, 

sendo que, determinou-se uma viagem por vez e se possível, no mesmo dia, ocorrerá mais de 

uma viagem, desde que respeitado o horário comercial. 

A análise dessas viagens depende da distância e por não possuir uma área especifica foi 

definido dois raios de influência, sendo um de 100 km e o outro de 300 km de distância 

considerando a rodovia, sendo que essas duas distâncias visam avaliar possíveis áreas 

degradadas dentro da região do Alto do Araguaia. Essa estimativa ocorreu após orçamento 

obtido por três empresas de limpa fossa no município de Goiânia, que informaram a variação 

do km rodado a partir de 100 km de distância. 

Após a tentativa de contato com empresas atuantes no município de Piranhas e, devido a 

ausência de retorno das mesmas, foi adotado os preços de empresas atuantes no município de 

Goiânia, capital do Estado e referência para as demais.  

O custo desse transporte está incluso: combustível, mão de obra, encargos sociais, 

equipamentos de proteção individual, lucro da empresa terceirizada, aluguel do caminhão 

limpa fossa, entre outros fatores que podem variar de acordo com cada empresa. 
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• Destinação final do lodo no solo 

Tendo em vista a escassez de normas que atendam o estado de Goiás e que sejam elaboradas 

visando o lodo de indústrias de laticínios, essa possível destinação teve a análise dos seus 

parâmetros em consonância com a norma da CETESB P4.230 de agosto de 1999. Esta dispõe 

exclusivamente sobre a Aplicação de lodos de sistemas de tratamento biológico em áreas 

agrícolas - critérios para projeto e operação: manual técnico.  

Essa análise foi importante para determinar a escolha da área de destino, sendo indicado o 

contato com o projeto “Juntos pelo Araguaia”. O projeto envolve produtores rurais dos 

municípios próximos a cidade de Piranhas, que declararam a existência de degradação em 

suas propriedades, por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR).  

Ocorreu a identificação do solo, sendo que não foi possível a indicação da taxa de aplicação 

de lodo por hectare consultando a literatura, visto que, não foram encontrados trabalhos 

semelhantes que visem à aplicação de lodo da lagoa anaeróbia da indústria de laticínios no 

solo e que tenham a determinação do custo. Outro fator determinado é a distância do ponto 

gerador, como mencionado os raios de influência, visto que, abrange as áreas mais afastadas 

da região do Alto do Araguaia. 

De acordo com a SANEPAR (1999), o lodo pode ser aplicado de diversas maneiras no solo e 

depende da forma que foi transportado até o local de aplicação. Caso seja transportado por 

caminhões (pipa, limpa fossa, caçamba e etc.) ou carrinhos de mão, a aplicação pode ser 

através do próprio caminhão ao despejar o lodo sobre o solo e feita a homogeneização com o 

auxílio de pás. 

A escolha do método de aplicação foi realizada pela análise da umidade obtida na amostra 

estudada, e também, a disponibilidade desses equipamentos citados anteriormente na região. 

Sendo escolhida por facilidade no processo a dispersão pelo equipamento hidráulico presente 

no caminhão limpa fossa. 

A escolha da taxa de aplicação de lodo depende de vários fatos, sendo que a escolha da 

mesma foi desconsiderada devido às exigências técnicas para determinação. Com essa 

caracterização do processo e após consulta pela empresa de limpa fossa, foi definido o valor 
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por hora do trabalho de disposição no solo do caminhão e dos operadores, sendo esse valor 

utilizado para estimar uma expectativa do custo com esse processo. 

3.4.4 Avaliação econômica das alternativas 

A avaliação econômica foi realizada considerando a síntese dos valores obtidos anteriormente 

e as suas possíveis variações. Para os aterros foi considerada a composição do preço sem a 

definição do preço total ao aterro, considerando todo o volume. No primeiro ano será incluso 

o custo do leito de secagem e nos anos seguintes será apenas o custo de operação. o preço do 

primeiro ano incluindo o valor do leito de secagem e para os demais anos de operação esse 

valor não foi incluído. Para a disposição no solo foi analisado as possibilidades de km e 

exposto a influência da taxa de aplicação no solo para a composição do custo. 

  
Quadro 3.1 – Síntese dos custos levantados para as diretrizes. 

Etapas Aterro Sanitário Disposição em Solo 

Implantação Leito de Secagem (NBR 12209/1992) Licenciamento Ambiental 

Operação 

Retirada da lagoa por limpa fossa 

Transporte por caminhão basculante 

(Saneago 17- 02) 
Transporte por limpa fossa 

Disposição em Aterros Sanitários 

(média praticada no Estado de Goiás - 

Informação Consórcio Samambaia 

Ambiental) 

Disposição em Solo (hora 

trabalhada) 

 

3.4.5 Avaliação técnica das alternativas 

A avaliação técnica ambiental foi determinada a partir das consultas nas literaturas e de 

acordo com as caracterizações quantitativas e qualitativas, elencando os fatos determinantes e 
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expondo-os por meio de uma tabela de vantagens e desvantagens para as alternativas 

levantadas. Essa avaliação pondera entre os pontos positivos e negativos técnicos e ambientais 

de cada alternativa, não sendo considerada a análise econômica. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA DO LODO 

4.1.1 Cálculo do volume do lodo acumulado 

A Tabela 4.1 apresenta os resultados da batimetria efetuada na lagoa anaeróbia em estudo, 

sendo as colunas A1, A2 e A3 referentes à altura de lodo nos pontos avaliados. 

Tabela 4.1- Batimetria do lodo sedimentado na lagoa anaeróbia avaliada. 

Pontos A1 (m) A2 (m) A3 (m) Média Desv. Pad. 

Coef. de 

Var.(%) 

Ponto 1 0,9 0,95 0,9 0,92 0,03 3,15 

Ponto 2 0,7 0,75 0,65 0,70 0,05 7,14 

Ponto 3 0,65 0,65 0,65 0,65 0,00 0,00 

Ponto 4 0,85 0,9 0,9 0,88 0,03 3,27 

Ponto 5 0,6 0,65 0,55 0,60 0,05 8,33 

Ponto 6 0,6 0,65 0,6 0,62 0,03 4,68 

Ponto 7 1 1 1,1 1,03 0,06 5,59 

Ponto 8 0,95 1 0,95 0,97 0,03 2,99 

Ponto 9 0,9 0,9 0,95 0,92 0,03 3,15 

Ponto 10 0,8 0,75 0,85 0,80 0,05 6,25 

Ponto 11 0,35 0,5 0,55 0,47 0,10 22,30 

Ponto 12 0,55 0,65 0,65 0,62 0,06 9,36 

Ponto 13 0,35 0,45 0,5 0,43 0,08 17,63 

Ponto 14 0,45 0,55 0,55 0,52 0,06 11,17 

Ponto 15 0,55 0,65 0,7 0,63 0,08 12,06 

Ponto 16 0,85 0,85 0,9 0,87 0,03 3,33 

Ponto 17 0,65 0,65 0,6 0,63 0,03 4,56 

Ponto 18 1,1 1,2 1,15 1,15 0,05 4,35 

Ponto 19 0,8 0,85 0,9 0,85 0,05 5,88 

Ponto 20 1,2 1,3 1,25 1,25 0,05 4,00 

Ponto 21 1 1,05 1,05 1,03 0,03 2,79 

Ponto 22 0,7 0,8 0,75 0,75 0,05 6,67 

Ponto 23 0,8 0,85 0,9 0,85 0,05 5,88 

Ponto 24 0,45 0,6 0,6 0,55 0,09 15,75 
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Tabela 4.2- Batimetria do lodo sedimentado na lagoa anaeróbia avaliada. 

Ponto 25 0,8 0,75 0,8 0,78 0,03 3,69 

Ponto 26 0,85 0,9 0,9 0,88 0,03 3,27 

Ponto 27 0,95 1 0,95 0,97 0,03 2,99 

Ponto 28 0,9 0,9 0,9 0,90 0,00 0,00 

Ponto 29 0,95 0,9 1 0,95 0,05 5,26 

Ponto 30 0,8 0,85 0,8 0,82 0,03 3,53 

Ponto 31 0,8 0,85 0,8 0,82 0,03 3,53 

Ponto 32 0,8 0,85 0,8 0,82 0,03 3,53 

Ponto 33 0,9 0,9 0,9 0,90 0,00 0,00 

Ponto 34 0,7 0,8 0,8 0,77 0,06 7,53 

Ponto 35 0,75 0,75 0,8 0,77 0,03 3,77 

Ponto 36 0,7 0,8 0,8 0,77 0,06 7,53 

Fonte: Autores 

Observa-se que há diferenças dos valores obtidos, os quais são justificados pelos princípios da 

sedimentação e a própria hidrodinâmica da lagoa estudada. A partir dos dados obtidos, 

verifica-se que também foi determinado o desvio padrão de todas as medições e, portanto, 

comprovando a veracidade e credibilidade das medições. 

Como mencionado na metodologia, nota-se a maioria dos valores de coeficiente de variação 

são pequenos e para os valores esporádicos superiores a 10%, estes não superam os 25% e, 

portanto, são considerados acentuadamente estáveis, não prejudicando a confiabilidade das 

amostras e a análise. Para estes casos específicos, é possível recorrer a justificativas como, a 

possibilidade da existência de erros aleatórios ou de algumas das leituras. 

Ressalta-se que, analisando os valores obtidos de cada seção batimétrica, estes, se comparados 

entre si, não iriam e não deveriam dar muito próximos devido à questão intrínseca de 

hidrodinâmica da lagoa avaliada e também dos princípios de sedimentação. Isso porque há 

diversos fatores que podem influenciar essa disposição, como o arranjo do sistema de 

distribuição e coleta do esgoto na lagoa. 

Com os dados da Tabela 4.1, obteve-se uma altura média da camada de lodo de 0,8 metros e, 

portanto, um volume médio de lodo acumulado de 671,99 m³. Por outro lado, com a 

ferramenta do SURFER 16, tem-se a representação gráfica da figura 4.1. Como o SURFER é 
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muito sensível e não foi feita batimetria nos taludes, de modo que não é possível indicar para 

o software fazer a projeção, o lodo acumulado no talude foi desconsiderado. 

Figura 4.1- Relevo do nível de lodo sedimentado na lagoa anaeróbia avaliada, sendo o eixo Y a largura da lagoa, 

o eixo X o comprimento e o eixo Z a altura de lodo. As setas representam o sentido do escoamento. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Assim, utilizando o SURFER 16 obteve-se através da projeção, uma medida mais confiável 

do volume do lodo ao longo da lagoa, sendo que por esta simulação, o software estimou o 

volume de lodo igual a 682,59 m3. Diante dos dados apresentados, observa-se que os valores 

de volume médio, por ambas as ferramentas, são bem próximos ressaltando novamente a 

confiabilidade das medições e seus tratamentos estatísticos. Verifica-se que diferença em 

termos de porcentagem é de 1,55% sendo esta, considerada insignificante.  

Diante da representação obtida pelo SURFER, e sabendo que as três tubulações de 

alimentação da lagoa se localizam nas coordenadas de 4, 16,5 e 29 metros do eixo das 

ordenadas, observa-se um maior acúmulo de lodo depositado próximo as tubulações de 

entrada, como já era esperado e que será discutido adiante. 
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4.1.2 Taxa de acúmulo linear do lodo 

Com os dados obtidos, também se determinou a taxa de acúmulo linear a qual foi de 8,89 

cm/ano e, considerando a literatura (GONÇALVES et al., 1999) em que a taxa de acúmulo é 

de 2 a 8 cm/ano  para esgoto sanitário, mas que por escassez de dados para efluentes 

industriais, podem ser utilizados para análise simplificada.  

Ainda assim, esperava-se que a taxa de acúmulo de lodo em lagoa anaeróbia de laticínios 

fosse maior que a de efluentes sanitários, visto que parâmetros como DBO, sólidos suspensos 

e sólidos sedimentáveis que contribuem diretamente na geração de lodo são maiores se 

comparados com a média para esgotos sanitários. 

Em análise aos trabalhos já citados, de acordo com Oliveira (2013), a média da taxa de 

acumulação anual de lodo foi de 10 cm/ano para a 1ª fase e 18 cm/ano para a 2ª fase.  

Para Haddad (2013), a taxa de acumulação de lodo da ETE Barro Preto foi de 12,06 cm/ano 

para o módulo A e 12,2 cm/ano para o módulo B, determinando uma vida útil da lagoa de 16 

anos, considerando o tempo para que a altura da camada de lodo atingisse 50% da altura útil 

da lagoa. Então, como os módulos já estavam em funcionamento desde 1997, a previsão do 

tempo (na época do trabalho realizado) para a retirada de lodo foi de 1,6 e 1,4 anos 

respectivamente. 

De acordo com Pereira (2007) na ETE de Anápolis o valor médio da taxa linear de 

acumulação de lodo foi de 8,97 cm/ano para a lagoa anaeróbia. Em sua consideração, 

avaliando-se que a lagoa tem uma altura de 4,0 metros, espera-se que o volume de lodo ocupe 

a altura média da lagoa em 22 anos de operação.  

4.1.3 Vida útil da lagoa anaeróbia 

Do mesmo modo, como a altura média é de 0,8 m e a lagoa tem 4,5 m de profundidade, 

percebe-se que está ligeiramente distante da recomendação de limpeza que é de 1/3 da 

profundidade (WORMA, 2008) e, portanto, 1,5 metros. Sendo assim, considerando esta taxa 

de acúmulo fixa desde o início de operação e admitindo que o processo produtivo não irá se 

alterar, determinou-se um tempo de vida útil da lagoa de aproximadamente 17 anos. 



Caracterização do lodo de uma lagoa anaeróbia de indústria de laticínios e proposição [...] 55 

M.L.M. COUTO; R.L. COSTA; V.O. CARVALHO Resultados e Discussão 

Como a mesma já possui 9 anos de operação, ficam restando 8 anos para que esta necessite da 

remoção de lodo. É válido ressaltar que o acúmulo de lodo desproporcional e pontual pode 

reduzir o tempo de detenção hidráulica (TDH) da lagoa e, consequentemente reduzir sua vida 

útil e a sua eficácia de tratamento (ALVES, 2006). 

4.1.4 Interferência da hidrodinâmica na formação espacial no fundo da 

lagoa 

Como já mencionado, observa-se um maior acúmulo de lodo depositado próximo as 

tubulações de entrada justificado pela grande presença de sólidos sedimentáveis, observado na 

composição do lodo. Além disso, como esperado, evidencia-se que a maior parte de lodo 

acumulado está a menos de 1/3 do comprimento da lagoa. 

Contudo, a tendência de acumulação do lodo nas entradas da lagoa pode ser alterada, como 

observa-se na Figura 4.2, em que há um acúmulo ligeiramente maior em uma das margens da 

lagoa. De acordo com os dados da tabela, as médias entre as seções batimétricas de 1 a 6 dão 

0,73 m, porém, na margem com maior acúmulo de lodo (pontos 31 a 36) a média é de 0,83m. 

Dessa forma, observa-se uma diferença de aproximadamente 12% que se revela significativa e 

que pode ser justificada por alguns fatores. Entre esses fatores observa-se que, as tubulações 

de entrada são equidistantes como evidenciadas nas figuras já ilustradas, possuindo as 

tubulações laterais distanciando-se de 4 metros e a tubulação do meio em uma distância de 

16,5 metros de ambas as margens. Contudo, a lagoa apresenta apenas um dispositivo de saída 

de efluente localizado em uma das margens, contribuindo para a ocorrência de caminhos 

preferenciais. 
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Figura 4.2 - Indicação das tubulações de entrada na lagoa anaeróbia. 

 

Fonte: Autores. 

Além disso, essas tubulações são superficiais e não apresentam submergência significativa. 

Associada ao fato da tubulação de saída se localizar em uma das margens da lagoa como já 

ilustrado, esta lagoa permite a criação de caminhos preferenciais o que ocorre e pode ser 

influenciado até mesmo pela própria ação dos ventos naquela região, como também pelas 

falhas nos sistemas de distribuição e coleta de efluente, que fica evidenciado na figura 4.2 

(SAQQAR & PESCOD, 1995). 

Recomenda-se que a retirada do lodo seja realizada por seções, visando aquelas que possuem 

maior acúmulo de lodo, além da modificação do dispositivo de saída, evitando assim a criação 

de caminhos preferenciais. 

4.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO LODO 

Devido a amostragem ter sido feita por amostra composta do lodo, os dados obtidos são 

representativos para o lodo da lagoa, podendo ter algumas pequenas variações. Com relação a 
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composição do lodo, foram obtidos os valores dos parâmetros analisados apresentados na 

tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Valores dos parâmetros analisados do lodo amostrado da lagoa anaeróbia estudada 

Parâmetro  Resultado da análise  

Sólidos Totais Voláteis (mg/L) 22.044 

Sólidos Totais (mg/L) 33.386 

Sólidos Sedimentáveis (mL/L) 998 

DBO 5 dias à 20°C (mg/L) 760 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) (mg/L) 1.520 

Nitrogênio Total (mg/L) 88,92 

Fósforo total (mg/L) 60 

pH à 25°C 7,1 

Fonte: MICROLAB 

Com o teor de sólidos totais foi determinado que o teor de umidade do lodo foi de 96,6%, 

assim para disposição em aterros a umidade terá que ser reduzida conforme a exigência de 

cada aterro, para que não influencie na estabilidade do aterro e não aumente da produção de 

chorume (ALCÂNTARA, 2007). 

A relação da DBO e a DQO é igual a 0,5 indicando que o lodo é parcialmente biodegradável e 

a relação de sólidos voláteis e de sólidos totais igual a 0,66 indica que o lodo é estável para 

agricultura.  Os valores obtidos apontam para toda a lagoa, visto que, a amostragem foi 

realizada de forma composta. Com isso, como o lodo ainda possui matéria-orgânica e que será 

degradada, caso esse lodo seja destinado a aterro, aumentará a produção de chorume, podendo 

comprometer seu funcionamento (ALCÂNTARA, 2007).  

Para disposição em solo, a matéria orgânica associada à nutrientes (fósforo e nitrogênio) 

podem ser utilizadas para fortalecer as características físicas do solo, aumentando a sua 

porosidade e a capacidade de armazenamento de água no solo (RIZO, 2005). 

A presença de compostos nitrogenados e fosforados associado ao fato de o lodo ser 

parcialmente biodegradável e o alto teor de umidade favorecem a disposição no solo do lodo. 

Dessa forma, analisando qualitativamente, os parâmetros dão indícios de que a disposição em 

solo poderá ser a opção mais viável. 



Caracterização do lodo de uma lagoa anaeróbia de indústria de laticínios e proposição [...] 58 

M.L.M. COUTO; R.L. COSTA; V.O. CARVALHO Resultados e Discussão 

4.3 AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE DESTINAÇÃO PARA O 

LODO 

4.3.1 Aterro sanitário 

O resíduo em questão, após análises da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da ABNT 

10004:2004, foi classificado como resíduo industrial classe IIA, ou seja, resíduo proveniente 

do processo produtivo que não é perigoso, podendo ser destinado a aterros sanitários 

municipais e privados com licença para recebimento dessa classificação de resíduo. 

Quanto maior a porcentagem de umidade, maior a quantidade de resíduo destinado aos 

aterros. Sendo assim, esta destinação deve conter a menor quantidade possível, dentro dos 

limites econômicos, sendo viabilizado pela secagem do lodo. De acordo com o Plano 

Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos há diretrizes de redução de orgânicos em aterros 

sanitários, sendo assim, ambientalmente essa alternativa não é a melhor. 

Outra questão pertinente a umidade são as especificações técnicas de estabilidade do aterro. 

Esse parâmetro influencia diretamente na estabilidade, visto que a elevada porcentagem de 

umidade contribui na geração de poropressões no local, que como consequência, podem 

reduzir a tensão efetiva e assim diminuir a resistência ao cisalhamento (MARTINS, 2006). 

4.3.2 Disposição em solo 

De acordo com a CETESB P4230, como a lagoa anaeróbia não recebe esgoto sanitário, o lodo 

está dispensado de tratamento para redução de patógenos. Por conseguinte, o lodo pode ser 

destinado para áreas em que possui o cultivo de culturas inundadas ou comestíveis, conforme 

Bastos et al. (2009). De acordo com a referida norma, outros parâmetros devem ser analisados 

de acordo com a especificidade de cada cultura. 

O projeto Unidos pelo Araguaia visa a recuperação de áreas degradadas na bacia do Rio 

Araguaia. A área definida para a utilização de lodo em áreas degradadas se dará no Alto 

Araguaia, região que se localiza o município de Piranhas e estende por 450 km do rio 

Araguaia, com área de drenagem de 36.400 km², possuindo como referencial a nascente do rio 

até o Registro do Araguaia (LATRUBESSE & STEVAUX,2006).  
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O tipo de solo predominante na região é mais susceptível a processos erosivos e áreas 

degradadas, sendo predominante neossolos quartzarênicos e nitossolos. Outro fator que 

contribui a grande existência de áreas degradadas é o uso do solo no local, sendo destinado a 

pecuária e a agricultura. Essa região possui 7,15% de áreas agrícolas e 55% do total 

apresentam risco potencial de erosão alto e muito alto (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2006; AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS, 2009).     

Apesar de já possuir estudos sobre a quantidade a ser aplicada de lodo por hectare, não foi 

possível determinar a taxa de aplicação de acordo com as características do presente trabalho. 

Sendo assim, as taxas obtidas não se enquadram na composição do lodo de laticínio. 

4.4 CUSTOS 

4.4.1 Custo de implantação 

4.4.1.1  Aterro sanitário – Leito de secagem 

Como o lodo seco terá no máximo 6 m³ com um total de 30% de umidade, foi projetado o 

leito de secagem para que cada unidade consiga secar até 3 m3 e que o leito tenha capacidade 

de secar 19,32 m3. Como o volume total de lodo retirado será de 75 m3, considerando a 

secagem de todo esse montante, o volume de lodo após a secagem será de 23,29 m3. Como a 

capacidade de secagem do leito será de 6 m3, o volume total de lodo será seco em quatro 

parcelas de 18,75 m3 e o volume após secagem será de 5,8225 m3. 

A subcamada inferior de brita 4 terá 10 cm de altura, a camada intermediária de 20 cm de 

brita 3 e a camada superior de brita 2 com 10 cm de altura, tendo um total de 40 cm a camada 

de brita. A camada de areia do leito terá altura igual a 10 cm.   

As paredes da câmara e o fundo serão de concreto com espessura de 5 cm. A altura reservada 

para o assentamento do lodo terá dimensão de 10 cm e a altura de borda livre igual a 50 cm. 

Com isso, a altura da parede da câmara será de 1,15 m.  

As dimensões internas de cada unidade serão de 10x10x1,10 (podendo secar até 10 m3 de 

lodo), com área superficial igual a 100 m² e volume igual a 110 m³. Assim, serão utilizados no 

fundo da câmara serão dispostos 2 tubos (1 em cada módulo) com 100 mm de diâmetro que 
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escoarão o fluído decantado para a lagoa, para o tratamento do mesmo. Ao final da secagem, 

deve ser feito a lavagem dos módulos antes da disposição de cada parcela nova.  

Com isso, o volume de brita necessário para a camada drenante é de 40 m³ e o volume de 

areia é de 10 m³. Já, a camada de tijolos contará com 4.368 blocos cerâmicos. 

O custo do m³ do concreto estrutural é de R$ 355,70. Considerando que o volume de concreto 

das paredes e de fundo da câmara do leito é de 10,03 m³, o preço para construção do leito de 

secagem é aproximadamente R$ 3.567,67.  

Já, a camada drenante como o custo da brita 2 e 3 é de R$ 59,13/m3, da brita 4 é de R$ 

64,51/m³, o custo total dessa camada é de R$ 4.838,00. O custo da areia é de R$ 3,15/m³, logo 

o valor dessa camada é de R$ 63,00. Portanto, com o valor unitário dos blocos cerâmicos 

sendo R$ 0,48, o custo da camada de tijolos é igual a R$ 4.193,28. Assim, o custo total da 

camada drenante é de R$ 9.094,28. 

Com isso, o custo total para implantação do leito de secagem e da sua camada drenante é de 

R$ 12.661,85.  

Analisando o clima de Piranhas-GO fornecido pela CLIMATEMPO (2019), os quatros meses 

mais indicados para a utilização do leito são os meses de maio, junho, julho e agosto, mas fica 

a critério da indústria a escolha dos meses de utilização do leito. 

4.4.2 Custo de operação 

4.4.2.1  Retirada do lodo 

O volume de lodo retirado por ano será de 75 m³ e serão feitas quatro retiradas. Com isso, o 

custo para fazer as duas sucções visando retirar por vez 9,375 m³ é de R$ 400,00 e 

anualmente um custo de R$ 1600,00. 

4.4.2.2  Aterros sanitários 

Após consulta na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, foi 

informado seis municípios no Estado de Goiás que possuem aterros sanitários que estão em 

conformidade com as licenças ambientais sendo os municípios de Anápolis, Chapadão do 
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Céu, Bonfinópolis, Palmeiras de Goiás, Senador Canedo e Boa Vista de Goiás. Além desses 

seis aterros municipais, há dois aterros privados que também atendem aos critérios 

estipulados. Contudo, após contato com esses aterros não foi possível obter os valores. 

O município mais próximo com aterro licenciado é o de Palmeiras de Goiás, distante 

aproximadamente 271 km da indústria. O custo do caminhão basculante é de R$ 3,00/m³x km, 

assim o valor por retirada do lodo do leito e transporte para o aterro é de R$ 4.733,69. Como, 

o volume anual de lodo retirado será de 75 m³ e o volume que a ser secado será de 23,29 m³, 

assim o leito de secagem será usado quatro vezes ao longo do ano. 

Com isso, considerando que serão destinados 23,29 m³ ao aterro sanitário, indica-se a 

avaliação da massa específica do lodo seco para o custo final dessa disposição. 

4.4.2.3  Disposição no solo 

Para o custo de transporte foi orçado o caminhão limpa fossa de três empresas diferentes, o 

custo do transporte varia de acordo com a distância percorrida, sendo o menor valor para 

distâncias menores que 100 km e o maior valor para distâncias acima de 100 km, os valores 

obtidos foram de: R$ 3,00 a R$ 3,50, R$ 3,50 a R$ 4,00 e R$ 3,30 a R$ 4,50. Considerando 

que os locais de destinação possuem diferentes distâncias, adotou-se para o orçamento a 

empresa que possui menor custo. Para o transporte no raio de 100 km, o custo será de R$ 

300,00 e para o 300 km será de R$ 1.050,00. 

Os custos envolvendo a disposição no solo foram elucidados no tópico 4.4.2, tendo como 

custo a mais o valor da hora cobrado para a incorporação do material no solo. Após consulta a 

empresa de limpa fossa, informaram que cobrariam R$ 270,00 por hora trabalhada no local de 

disposição. Contudo, devido a complexidade de definir a taxa linear de aplicação no solo, não 

foi realizada a estimativa da quantidade de horas necessárias para esse trabalho. 

4.4.3 Avaliação econômica das alternativas 

Os resultados obtidos apontam que a média de gasto para destinação em aterros sanitários é de 

R$ 12.661,85 para o leito de secagem, R$ 1.600,00 para a retirada do lodo da lagoa, R$ 

4.733,69 para o transporte e retirada do leito de secagem, e R$ 100,00 a tonelada par a 
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disposição nos aterros sanitários. Para a determinação final do custo dessa alternativa é 

necessário a estimativa da massa específica do seco.  

Para a disposição no solo o custo de retirada será o mesmo de R$ 1.600,00. Para o transporte 

em 100 km será de R$ 300,00 e para 300 km o valor será de R$ 1.050,00.  

Para essa alternativa indicam-se as diretrizes a serem seguidas pela indústria, como por 

exemplo, a escolha da área de destino. Outro custo que depende de uma avaliação mais 

detalhada é o da taxa de aplicação no solo para a disposição, pois dependendo da quantidade 

estimada o tempo trabalhado no local pode variar, sendo indicado apenas o valor de R$ 

270,00 por hora trabalhada. 

4.4.4 Avaliação técnica e ambiental das alternativas 

De acordo com as características do lodo e a sua quantidade, verifica-se que a disposição no 

solo é altamente indicada. Por possuir nutrientes, ausência de patógenos e metais pesados, 

esse resíduo pode ser aplicado desde a recuperação em áreas degradas até em locais mais 

restritivos (reciclagem agrícola). Sendo assim, o uso do lodo das lagoas anaeróbias para essa 

destinação valoriza o resíduo e está em consonância com as políticas públicas, além de 

diminuir o gasto com fertilizantes por parte do proprietário da área degradada. 

Contudo, apesar de ser uma rota tecnológica altamente indicada para a disposição do lodo da 

lagoa anaeróbia da indústria de laticínio, é necessário estudos mais profundos para a avaliação 

de todos os aspectos intrínsecos a essa escolha. 

Tecnicamente, a escolha dos aterros sanitários quando comparada à disposição em solo é mais 

simples, não sendo necessários estudos complexos acerca do local de destino. Contudo, 

ambientalmente é uma escolha desvantajosa, pois o resíduo diminui a vida útil do aterro, 

aumenta o percolado e chorume, além de que as suas propriedades químicas são 

desvalorizadas.  
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Quadro 4.1  - Valores obtidos para as alternativas levantadas 

Etapas Aterro Sanitário Disposição em Solo 

Implantação Leito de Secagem = R$ 12.661,85 

Licenciamento 

Ambiental = NÃO 

DETERMINADO 

Operação 

Retirada da lagoa por limpa fossa = R$1.600,00 

Retirada do leito de secagem e transporte 

por caminhão basculante = R$ 4.733,69 

Transporte por limpa 

fossa = R$ 3,00 

(abaixo de 100 km) e 

R$ 3,50 (acima de 100 

km) por km rodado 

Disposição em Aterros Sanitários = R$ 

100,00 a tonelada 

Disposição em Solo = 

R$ 270,00 a hora 

trabalhada 
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5. CONCLUSÕES 

De acordo com os objetivos específicos previamente estabelecidos, verificou-se por meio da 

caracterização quantitativa realizada pela batimetria que o lodo atualmente acumulado na 

lagoa anaeróbia apresenta volume de 682,59 m³, com altura média de 0,8 m e taxa de acúmulo 

linear de 8,89 cm/ano. Em seguida estimou-se a vida útil da lagoa anaeróbia, a qual foi de 17 

anos, porém como esta já estava em operação há 9 anos, foi determinado o tempo limite para 

sua remoção de 8 anos, a fim de não comprometer a qualidade do efluente tratado.  

Após análise dos parâmetros do lodo foi determinado que o lodo não se encontra totalmente 

digerido e que tem como característica ser parcialmente biodegradável, com a presença de 

nutrientes importantes para o solo como fósforo e nitrogênio. Como o lodo tem teor de 

umidade igual a 96,6% e tem características nutricionais que favorecem a disposição no solo, 

analisando apenas as características qualitativas a disposição em solo é uma opção melhor que 

disposição no aterro. 

As diretrizes estudadas apontam que o custo no primeiro ano de destinação em aterros é de R$ 

21.402,30 e para os anos subsequentes é de R$ 8.740,45. Contudo para a disposição em solo 

não foi possível obter o valor final, sendo indicados os custos de R$ 1.600,00 para a retirada, 

o transporte do resíduo de R$ 3,00 por km rodado até 100 km e acima de 100 km R$ 3,50, e 

por fim R$ 270,00 por hora trabalhada no local de disposição. A determinação da escolha do 

local de destino e as características exigidas no licenciamento ambiental são importantes para 

definir do custo total dessa alternativa.  

Visando as características técnicas e ambientais é indicado o estudo aprofundado da 

destinação no solo, visto que, essa alternativa ambientalmente é melhor do que a destinação 

no aterro sanitário. Sendo assim, como diretriz apontada para a tomada de decisões da 

indústria, indica-se a escolha da  disposição em solo. Essa alternativa apresenta  viável para a 

região, com possibilidade de custos baixos quando comparada a aterros devido a abrangência 

de locais para a disposição, além de ambientalmente ser mais adequada, visto que agraga 

valor ao resíduos e o dispõe corretamente. Diante disso a disposição no solo do lodo da lagoa 

anaeróbia da indústria de latícnios torna-se um ativo ambiental.          
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6. SUGESTÕES PARA PRÓXIMOS TRABALHOS 

Devido a limitação de tempo foram excluídas da análise desse trabalho alternativas de 

destinação do lodo, como a compostagem e a biodigestão anaeróbia. Estudos posteriores 

podem avaliar frente à disposição no solo e aterro sanitários se essas alternativas para o lodo 

da lagoa anaeróbia da indústria de laticínios são competitivas ambientalmente e tecnicamente. 

A definição da escolha da área destino de disposição no solo, assim como a avaliação de todas 

às questões pertinentes não definidas nesse trabalho como as características do solo, tipo de 

cultura, nível do lençol freático, dentre outras, auxiliarão na continuidade da discussão 

presente nesse trabalho. 
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ANEXOS 



Data de Publicação: 05/10/2019 09:09

Identificação Conta

Cliente: Lactosul Indústria De Laticínios LTDA CNPJ/CPF: 05.915.146/0002-61

Contato: Guilherme Dall Agnol Telefone: (62) 3093-4400

Endereço: Rodovia BR 158, Km 98 - Zona Rural - Piranhas - CEP: 76.230-000 - Brasil

Nº Amostra: 10974-1/2019.0 - Efluente Bruto

Tipo de Amostra: Efluente

Data Coleta: 18/09/2019 15:47 Data Recebimento: 20/09/2019 18:06

Responsabilidade da Amostragem: Contratante Amostragem: Composta

Condição do Tempo: Ensolarado Parâmetro(s) realizado(s) pelo contratante: pH: 6,70

Resultados Analíticos

Físico Químico

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Início Análise Fim Análise

DBO 5 dias à 20°C 760,0 mg/L 2,0 - SMWW 5210 B 20/09/19 25/09/19

Óleos e Graxas Totais 364 mg/L 10 - SMWW 5520 D 24/09/19 24/09/19

Fósforo total 60,000 mg/L 0,010 -
SMWW 4500-P B

e D
25/09/19 25/09/19

Nitrogênio Amoniacal 42,5 mg/L 5,0 -
SMWW 4500-NH3

B e C
23/09/19 23/09/19

Sólidos Totais 33.386 mg/L 25 -
SMWW 2540 - B e

E
24/09/19 24/09/19

Sólidos Sedimentáveis 998,0 mL/L 0,7 0,4 SMWW 2540 F 24/09/19 24/09/19

Sólidos Totais Voláteis 22.044 mg/L 25 -
SMWW 2540 - B e

E
24/09/19 24/09/19

Demanda Química de Oxigênio (DQO) 1.520 mg/L 25 - SMWW 5220 D 25/09/19 25/09/19

Notas

Lengendas:
SMWW - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª edição, 2017
FB - Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
EPA - Environmental Protection Agency
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
LQ - Limite de Quantificação 

Unidades de medida:
mg/L:miligrama por litro, 
mL/L:Mililitro por Litro. 

Observações: 

O serviço de coleta, aquisição do material, descrição e conservação da amostra e meio de transporte é de inteira responsabilidade do contratante. Os
resultados se aplicam à amostra conforme recebida. 

LQ e a incerteza são reportados na mesma unidade de medida do resultado.

A interpretação dos resultados é feita sem a utilização dos valores de incerteza. 

Nos arquivos da Gerência Técnica constam as incertezas expandidas, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=1,96)
que será disponibilizado sempre que solicitado pelo contratante. 

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ  e > 6,5 x 10³ devem ser avaliados como estimado.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem serem reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com a Microlab Ambiental.
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Chave de Validação: 32cf4cdb49e342158a74d2fb1734ef07
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Data de Publicação: 05/10/2019 09:09

Identificação Conta

Cliente: Lactosul Indústria De Laticínios LTDA CNPJ/CPF: 05.915.146/0002-61

Contato: Guilherme Dall Agnol Telefone: (62) 3093-4400

Endereço: Rodovia BR 158, Km 98 - Zona Rural - Piranhas - CEP: 76.230-000 - Brasil

Nº Amostra: 10974-1/2019.0 - Efluente Bruto

Tipo de Amostra: Efluente

Data Coleta: 18/09/2019 15:47 Data Recebimento: 20/09/2019 18:06

Responsabilidade da Amostragem: Contratante Amostragem: Composta

Condição do Tempo: Ensolarado Parâmetro(s) realizado(s) pelo contratante: pH: 6,70

Resultados Analíticos

Físico Químico

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Início Análise Fim Análise

pH à 25°C 7,1
Faixa: 2 a

12
-

SMWW 4500-H+
B

25/09/19 25/09/19

Nitrogênio Total 88,918 mg/L 0,500 -

SMWW 4500-Norg
B; 4500-NO2- B;
HACH 8038 e
8039 - 9ª Edição

23/09/19 24/09/19

Notas

Lengendas:
SMWW - Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23ª edição, 2017
FB - Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, 2019
EPA - Environmental Protection Agency
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
LQ - Limite de Quantificação 

Unidades de medida:
mg/L:miligrama por litro, 
mL/L:Mililitro por Litro. 

Observações: 

O serviço de coleta, aquisição do material, descrição e conservação da amostra e meio de transporte é de inteira responsabilidade do contratante. Os
resultados se aplicam à amostra conforme recebida. 

LQ e a incerteza são reportados na mesma unidade de medida do resultado.

A interpretação dos resultados é feita sem a utilização dos valores de incerteza. 

Nos arquivos da Gerência Técnica constam as incertezas expandidas, baseadas na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança 95% (k=1,96)
que será disponibilizado sempre que solicitado pelo contratante. 

Os resultados microbiológicos expressos como < LQ  e > 6,5 x 10³ devem ser avaliados como estimado.

Nenhuma das informações contidas neste relatório podem serem reproduzidas ou alteradas sem o acordo formal com a Microlab Ambiental.

Chave de Validação: 32cf4cdb49e342158a74d2fb1734ef07
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