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Introdução 
 

Nos estudos do emprego de lodos de esgotos no solo é  cada vez mais necessário 
o uso de métodos  respirométricos para a determinação das características  de 
biodegradabilidade dos compostos presentes no  resíduo, bem como da atividade 
biológica dos solos  receptores, devido à presença de micro-organismos.  

Nesse método, a biomassa microbiana é medida  através de taxas respiratórias ou 
de atividade  microbiana, pela determinação da evolução da  concentração de CO2, o qual 
é produzido na respiração  dos micro-organismos heterotróficos aeróbios. 

No Brasil, a falta de saneamento básico é um grande problema, sobretudo em 
regiões e áreas de grande pobreza e em áreas afastadas dos grandes centros.  

Segundo o IBGE  (2007) 42%  dos  domicílios  brasileiros utilizam  fossa/tanque 
séptico como alternativa de tratamento dos seus efluentes visto que esse  sistema tem  
baixo custo de  implantação, manutenção e operação. Por essa razão,  há a necessidade 
em se estudar alternativas de  tratamento, aproveitamento, disposição final e gestão 
desse lodo produzido.  

 Esse trabalho teve como objetivo a realização de ensaios de respirometria do lodo 
em solo, visando à determinação da sua taxa de biodegradabilidade a diferentes taxas de 
aplicação, buscando assim fornecer subsídios para a possível aplicação agrícola desse tipo 
de lodo. 

 

Metodologia 
 
O lodo utilizado para o ensaio foi proveniente de uma fossa coletiva que atende 

cerca de 600 famílias, situada na cidade de São Miguel Arcanjo, no interior do estado de 
São Paulo. O lodo foi acondicionado em BAGs de polipropileno de alta resistência para 
estabilização e desaguamento.  

O solo utilizado nesse experimento foi caracterizado como um argissolo vermelho 
amarelo, sendo este seco a 65°C e peneirado em peneira de 2mm para aplicação no 
ensaio. Os ensaios foram conduzidos em respirômetros de Bartha, descritos na Figura 1. 

Foram estudados oito tratamentos diferentes, sempre em triplicata e utilizando 
80g de mistura de solo em cada respirômetro. Foram realizados 4 tratamentos distintos, o 
controle (contendo apenas o solo), e os tratamentos  na qual foram aplicados 10 ton ha-1, 
20 ton ha-1 e 40 ton ha-1.   

Como o CO2 gerado a partir da respiração aeróbia do solo é absorvido pela 
solução de NaOH presente nos respirômetros, é possível realizar uma medida indireta da 
geração de CO2, tanto para o solo controle quanto para as misturas solo-lodo, a partir da 
determinação da concentração da solução de NaOH, que foi feita pelo método 
condutivimétrico. 

O experimento teve duração de 91 dias e foi realizado medidas diárias da 
respirometria aeróbia.  

 
 

 
 

 

Figura 1. Esquema dos respirômetros de Bartha utilizados no ensaio 

Resultados 
 
 

Conclusão 
 

Foram estudadas aplicações em diferentes cargas e os resultados foram 
satisfatórios, de forma que mesmo para altas taxas de aplicação no solo o lodo 
apresentou boa biodegradabilidade., superando o valor de 30%  de degradação 

Quando foi aplicado cargas mais elevadas de lodo séptico, a porcentagem de 
degradação da matéria orgânica foi inferior a menor aplicação, correspondente a 10 ton 
ha-1. Esse resultado indica que com a elevação da taxa de aplicação pode ter havido o 
favorecimento do metabolismo anaeróbio por parte das bactérias ali presentes, 
culminando em uma diminuição percentual de gás carbônico produzido. 

Os resultados apresentados nesse trabalho demonstram que o lodo séptico 
desaguado em sistemas de bolsa geotêxtil filtrante (BAG) estão aptos a serem dispostos 
no solo, sem ocasionar prejuízos a microbiota e ao sistema solo-planta. 

Figura 2. Quantidade acumulada de CO2 liberado em função do tempo para o ensaio de respirometria 
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20 ton/hec

40 ton/hec

   via resíduo  degradado % 

Açúcar 60,0 45,622 76,0% 

10 ton/ha 32,7 36,558 111,8% 

20 ton/ha 65,4 22,390 34,2% 

40 ton/ha 130,8 61,836 47,3% 

Tabela 1. Porcentagem de degradação do carbônico orgânico ao final do experimento 


