
 

 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE 

ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERNARDO SABA GADELHA 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

DA COMPOSTAGEM DE LODO DE 

ESGOTO PARA UTILIZAÇÃO COMO 

FERTILIZANTE AGRÍCOLA 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI – RJ 

                  2021 



 

 

 

 

BERNARDO SABA GADELHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA COMPOSTAGEM DE LODO DE 

ESGOTO PARA UTILIZAÇÃO COMO FERTILIZANTE AGRÍCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI - RJ 

2021  



 

 

BERNARDO SABA GADELHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

ao Curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à 

obtenção do título de Bacharel em 

Engenharia Agrícola e Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

Profa Dra Dirlane De Fatima Do Carmo 

 

 

 

 

 

Niterói – Rio De Janeiro 

2021  



Ficha catalográfica automática - SDC/BEE
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

G124e Gadelha, BERNARDO SABA
  ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA COMPOSTAGEM DE LODO DE
ESGOTO PARA UTILIZAÇÃO COMO FERTILIZANTE AGRÍCOLA / BERNARDO
SABA Gadelha ; DIRLANE DE FÁTIMA DO CARMO, orientadora.
Niterói, 2021.
  50 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia
Agrícola e Ambiental)-Universidade Federal Fluminense, Escola
de Engenharia, Niterói, 2021.

  1. Lodo de esgoto doméstico. 2. Compostagem. 3. Análise
financeira. 4. Produção intelectual. I. DO CARMO, DIRLANE DE
FÁTIMA, orientadora. II. Universidade Federal Fluminense.
Escola de Engenharia. III. Título.

                                      CDD -



BERNARDO SABA GADELHA 

 

 

 

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DA COMPOSTAGEM DE LODO 

DE ESGOTO PARA UTILIZAÇÃO COMO FERTILIZANTE AGRÍCOLA 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao Curso de Engenharia 

Agrícola e Ambiental, da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito 

parcial à obtenção do título de Bacharel 

em Engenharia Agrícola e Ambiental. 

 

Aprovado em 30 de abril de 2021 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________________________________ 

Profa. Dirlane de Fátima do Carmo, Dra. - UFF 

 

_______________________________________________________________ 

Prof. Afonso Rangel Garcez de Azevedo, Dr. UENF 

 

_______________________________________________________________ 

Lucas Rachid de Oliveira Lannes, Eng. - Águas do Brasil 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a meu pai, que por 

pouco não presencia a minha formatura 

em Engenharia agrícola. Apesar de toda a 

dor, sua maneira e ensinamentos me 

incentivaram a seguir em frente e ser 

capaz de focar na elaboração deste 

estudo da melhor maneira possível 

mesmo em um momento de vida 

conturbado e com mudanças 

significativas. 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a todos os professores do curso pela dedicação e por serem 

responsáveis pelo meu imenso interesse e conhecimento sobre assuntos da 

engenharia agrícola, em especial a professora Dirlane de Fática do Carmo, que foi 

minha orientadora, por toda atenção e mentoria, essenciais para a elaboração deste 

trabalho.  

A toda equipe de Pesquisa e Tecnologia da Águas Do Brasil, com Lucas 

Rachid, Helena Gobbi, André Lermontov entre outros, equipe da qual eu fiz parte por 

dois anos e onde tive a oportunidade de experienciar o universo do saneamento 

ambiental e me interessar tanto por tópicos que hoje estão contidos neste trabalho.  

Agradecimentos especiais aos meus amigos da faculdade do grupo CA, que 

estiveram comigo ao longo desta jornada além da minha família e namorada, que me 

acompanham e estão sempre ao meu lado. 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESUMO 

 

 O impacto que a má utilização de recursos e má gestão de resíduos têm 

causado ao meio ambiente vem mostrando a importância da análise e implantação 

de projetos que apresentem processos mais eficientes e sustentáveis em qualquer 

que seja a atividade. No município de Campos dos Goytacazes (RJ), o cenário é de 

aterros sanitários perto da lotação máxima, apresentando um custo por metro 

quadrado de disposição de lodo muito elevado. Visando a redução de custos e a 

reutilização deste resíduo, no presente trabalho foi analisada a viabilidade econômica 

da substituição do vigente método de descarte de lodo sanitário nos aterros sanitários 

pela higienização, por meio de compostagem por leiras revolvidas (Windrow). O 

trabalho foi baseado em uma estação de tratamento de esgoto ativa no munícipio de 

Campos (Rio de Janeiro) que apresentasse processo de tratamento comum. Em 

contato com a gestora desta ETE, foram adquiridos dados internos sobre a 

quantidade de lodo produzida e custos do processo de disposição em aterro. A 

implementação da compostagem do lodo foi simulada, calculando se o tamanho e 

investimento necessário para a construção do pátio de compostagem além de seu 

custo mensal de operação visando a comparação com os custos de destinação para 

aterros sanitários. A análise econômica atestou que a compostagem por leiras 

revolvidas pode representar uma alternativa atraente visto que apresentou um menor 

custo de operação mensal, com potencial de acréscimo na renda com a venda do 

biossólido como fertilizante e o período de retorno do investimento em menos de 

quatro anos. Conclui-se, portanto, que a substituição da disposição em aterro 

sanitário para realização da compostagem é válida, pois agrega valor ao lodo com o 

tratamento podendo se constituir em renda, diminui gastos de operação e é uma 

opção mais adequada ambientalmente, apesar de implicar em maior custo para o 

investimento devido à necessidade de área. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Lodo de esgoto; Compostagem; Econômia 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The impact misusage of resource and waste mismanagement has been 

causing to the environment is evidencing the importance of analyzing and 

implementing new sustainable and efficient projects in any human activity. In Campos 

dos Goytacazes county, the actual situation is that all nearby landfills are close to 

reaching their maximum capacity and due to this lack of space, the price charged on 

a square meter of sludge disposition is getting extremely high values. Aiming cost 

reduction and sludge reuse, this paper has analyzed the economic viability of 

switching from the current landfill sludge discard method to composting the material 

by windrow method and then, using it as fertilizer in agriculture. The study was held at 

an active common wastewater treatment station located in the Campos region (Rio de 

Janeiro). Internal data related to the amount of sludge generated each month at the 

station and the disposable process costs were acquired in contact with the station’s 

manager. On the other hand, the study has simulated the implementation of the 

composting system, calculating the size and investment needed to build the sludge 

composting treatment courtyard and its monthly operational cost. Finally, a 

comparison between methods was done. The economic analysis showed that the 

composting practice, by windrow method, can be a nice alternative to the high cost 

disposing problem. Composting sludge showed: To have a smaller operational cost; 

To improve money incomes by selling the fertilizer; a payback time shorter than 4 

years. In conclusion, the work states that switching from landfill disposable to the 

composting method is worth it because since it already is an environmental-friendly 

option in comparison to landfills, it still can be an economically superior option, capable 

of reducing operational costs and improving incomes of the station, all at once. 

 

KEY WORDS: Wastewater sludge; Composting; Economy; 
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1. INTRODUÇÃO 

A compreensão sobre a importância de preservar o meio ambiente ou utilizá-lo 

de forma racional é essencial para o desenvolvimento de atividades humanas que 

pretendem ser sustentáveis. Cada vez mais, estudos e análises sobre diversas áreas 

do conhecimento têm mostrado que o ser humano está causando danos ao equilíbrio 

existente no planeta, gerando discussões e debates sobre o tema (BRASIL, 2002). 

Apesar do aumento da ciência sobre o impacto ambiental das atividades 

antrópicas e da real necessidade de tomar-se providências em curto e médio prazo, 

podem ser consideradas incipientes as ações para mudança dos processos 

produtivos, costumes e atividades praticadas. De fato, para que ocorra uma mudança 

de mentalidade, é necessário que o aspecto financeiro passe a ser um argumento 

favorável a estas mudanças, visto a lógica capitalista e econômica que rege o mundo 

(GONÇALVES, 1984).  

Apesar de decepcionante, se não há pressão da população ou ações 

governamentais de controle é compreensível que empresas e pessoas não queiram 

mudar maus hábitos, se esta mudança implica em um maior gasto energético ou 

financeiro em determinada atividade cotidiana. Não é esperado, por exemplo, que 

uma empresa de grande porte passe por um replanejamento produtivo de viés 

exclusivamente ambiental, que impacte de forma negativa o balanço financeiro da 

empresa, mesmo ela estando ciente de que seu processo produtivo poderia seguir 

métodos mais adequados e de menor impacto ao meio ambiente (ROCHA, 2017). 

Entretanto, felizmente, este cenário vem sendo alterado com o surgimento de 

novas tecnologias e metodologias produtivas, somadas a crescente insustentabilidade 

de metodologias obsoletas. A viabilidade e melhoria econômica de projetos que 

retratem esta mudança de hábitos está começando a ser um atrativo, além do 

benefício ambiental para que empresas de diversos ramos redesenhem todos seus 

processos e metodologias de atuação, mostrando, então, que há um ponto de 

mudança, em que passa a ser significativo para a empresa adotar atividades mais 

sustentáveis, sendo o fator econômico preponderante para isso (PINSKY e 

KRUGLIANSKAS, 2017). 

Um exemplo aplicável dessa situação é o vivenciado por empresas de 

tratamento de água e esgoto em relação a destinação de lodos, que são subprodutos 

do processo. Isso foi vivenciado no município de Campos dos Goytacazes (RJ), em 

2019, em que a restrição de espaço em aterros sanitários implicou em crescente custo 
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de disposição para a destinação do lodo gerado nas estações, levando a necessidade 

de estudos sobre alternativas viáveis para remoção e destinação ambientalmente 

adequada e economicamente viável. 

No presente estudo foi realizada a análise da viabilidade econômica da 

higienização do lodo de estações de tratamento de água e de esgoto por meio da 

compostagem pelo método de leiras revolvidas. O funcionamento e os custos 

relacionados ao sistema de disposição atual em relação a alternativa de compostagem 

foram comparados, visando analisar os gastos de investimento e operacionais 

necessários para esta mudança de destinação, como subsídio para a análise da 

viabilidade técnica e econômica da alteração proposta. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Principal 

 

✓ Avaliar a viabilidade financeira e a infraestrutura necessária para o 

tratamento do lodo de estações de tratamento de esgoto por meio da 

compostagem ao invés da destinação para aterros sanitários. 

Objetivos específicos 

 

✓ Estimar a quantidade de lodo gerada por uma estação de tratamento 

de esgoto, considerando a relação “população atendida versus volume 

gerado”; 

✓ Apontar a infraestrutura necessária para o tratamento do lodo de 

esgoto por meio da compostagem; 

✓ Apontar vantagens e desvantagens socioambientais sobre os métodos 

em comparação. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Estações de tratamento de esgoto brasileiras 

 

O Brasil tinha em 2019, de acordo com o Banco Mundial (WORLD BANK, 

2021), uma população de aproximadamente 211 milhões de habitantes. Considerando 

os residentes em meio urbano; 108,1 milhões eram atendidos por rede de coleta de 

esgoto, sendo 78,5% deste tratado, equivalendo a um volume de 4,30 bilhões de 

metros cúbicos (SNIS, 2019). 

De acordo com o relatório emitido pela Agência Nacional de Águas (ANA) em 

2017, as lagoas de estabilização eram os processos de tratamento mais utilizados em 

municípios menores, com populações que giram em torno de 10 a 20 mil habitantes 

como mostra a figura 1.  

 

Figura 1 - Processos de tratamento mais utilizados nas ETEs brasileiras. 

 
Fonte: ANA, 2017 

 

Em municípios maiores, este método de tratamento não é viável devido a 

grande demanda de área necessária. Sendo assim, tecnologias de tratamento 

compactas são predominantes em grandes centros, dentre elas, o professor e 

pesquisador Carlos Chernicharo, destacou em entrevista ao Instituto Nacional de 
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Ciências e Tecnologia (INCT) ETEs Sustentáveis (INCT, 2019), os sistemas 

combinados de reatores anaeróbios UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) com 

reatores aeróbios do tipo lodos ativados. 

Ainda de acordo com Chernicharo (INCT, 2019), o fator mais importante que 

favorece a utilização dos reatores UASB é o clima brasileiro. Até mesmo no inverno, 

a temperatura que o esgoto se encontra ao entrar na estação de tratamento favorece 

a atividade microbiana dos organismos anaeróbios responsáveis pela degradação da 

matéria orgânica dentro do reator. Além destes dois principais fatores, os reatores 

UASB são sistemas de simples operação e baixo custo operacional, pois não há o 

consumo de energia elétrica, ao contrário do sistema aeróbio, que em muitos casos, 

é complementado ao reator anaeróbio (INCT, 2019). O sistema UASB também produz 

biogás, que tem potencial de aproveitamento energético em determinadas situações 

(INCT, 2019). 

Todos estes fatores, conjuntamente, contribuem para a grande aceitação do 

sistema anaeróbio em todo o Brasil. De acordo com a ANA (2017), há um número 

superior a 900 reatores anaeróbios em utilização pelo Brasil, que representam 

aproximadamente 40% das ETEs estabelecidas no país. 

O reator anaeróbio é responsável pela remoção de parte da carga orgânica, 

apresentando uma eficiência média em torno de 77% de redução da demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) (ANA, 2017). Apesar disso, neste reator há baixa 

remoção dos agentes patogênicos e dos nutrientes fósforo e nitrogênio, sendo 

necessário um pós tratamento complementar. Por isso, é muito comum a utilização 

do sistema combinado, que consiste no reator UASB seguido de reator aeróbio, com 

posterior encaminhamento para um decantador secundário.  

A complementação do reator aeróbio ajuda na remoção de odores e 

complementa a remoção de DBO realizada pelo reator anaeróbio, sendo que o 

decantador secundário permite que os sólidos em suspensão se acumulem ao fundo, 

para que na superfície, predomine apenas o clarificado sem particulas (INCT, 2019). 

Parte deste lodo acumulado no reator secundário pode ser recirculado aos reatores 

aeróbios como forma de aumentar ainda mais a eficiência do processo de remoção 

da DBO, prática que dá o nome de lodos ativados.  

Uma das desvantagens de sistemas aeróbios é a elevada geração de lodo, 

sendo que a tecnologia de lodos ativados, que é uma das mais utilizadas, é 
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responsável pelo maior índice de geração de lodo (Tabela 1) conforme de Metcalf e 

Eddy (2002). 

 

Tabela 1- Produção de lodo por tipo de tratamento. 

 
 

3.2 Destinação de lodo de esgoto em Estações de tratamento brasileiras 

 

Existem diversas formas corretas de descartar o lodo gerado nas estações de 

esgoto. Na Alemanha, Japão e Holanda por exemplo, mais de 50% em média do lodo 

produzido é incinerado para geração de energia. A pirólise, outro método de queima 

do material com objetivo energético, também é bastante difundida em países da 

Europa. Devido ao alto custo de investimento destes métodos, no Brasil estes tipos 

de destinações são raros (VIANA, 2013). Além disso, na Europa, destinar lodo para 

aterros sanitários é muito desestimulado, há implicação de altas taxas financeiras a 

este processo e em alguns países é proibido esta prática (VIANA, 2013). 

O modelo de descarte de lodo normalmente utilizado no Brasil, é o envio a 

aterros sanitários, sendo a alternativa de destinação de 37% de todo lodo produzido 

no país (IBGE, 2008). Este modelo vai de encontro a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei 12.305, 2010), que determina redução de resíduos sólidos urbanos 

úmidos em aterros sanitários (BRASIL, 2010). Além disso, o progressivo aumento 

populacional tende a aumentar a necessidade de área destinada para descarte dos 

lodos de esgoto. Deve ser considerada ainda a necessidade de translado do material 
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para o aterro, implicando no custo com o frete. Assim, a viabilidade socioambiental e 

econômica de descarte de lodo em aterros sanitários vem sendo questionada. 

Diante deste fato e do cenário de crescente conscientização ambiental da 

população, técnicas que reaproveitam o resíduo gerado nas estações de tratamento 

de esgoto tornam-se atrativos como métodos factíveis de destinação para o lodo 

(BERGI, 2018, p.20). 

 

3.3 Compostagem como alternativa para a destinação de lodos de ETEs 

 

A compostagem é um processo de reciclagem, podendo variar de tecnologias 

simples até a tecnologias de ponta, mais complexas, mecanizadas. A eficiência do 

tratamento que gera o biossólido depende se há boas condições para a ocorrência 

dos processos biológicos e se os resíduos são adequados (FERNANDES e DA SILVA, 

1996). Diversos projetos e estudos sobre a compostagem do lodo de esgoto vem 

demonstrando que é uma alternativa eficiente para a higienização do material e há 

parâmetros para o processo estabelecidos na resolução do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA 498 (CONAMA, 2021). Além disso, é um processo que 

possui um número significativo de publicações acadêmicas sobre, ou seja, é um 

método de higienização mais difundido e conhecido, o que aumenta a segurança em 

relação a aplicação. 

A compostagem é a oxidação biológica da matéria orgânica. É um processo 

exotérmico, aeróbio, que produz dióxido de carbono, água, substâncias minerais e 

matéria orgânica estável (BERGI, 2018, p. 39).  

Fernandes e da Silva (1996) resumem as etapas da compostagem da seguinte 

forma: a etapa inicial ocorre com o crescimento de organismos mesófilos que vão 

reduzindo com o aumento da temperatura, o que leva a eliminação de organismos 

patogênicos e a proliferação dos termófilos. Esses organismos aceleram a 

degradação da matéria orgânica, que quando estiver em sua maioria transformado, a 

temperatura diminui, permitindo a reinstalação dos mesófilos. Nessa etapa já ocorreu 

o início da humificação e o composto apresenta odor agradável, correspondendo ao 

período de maturação. Nessa última etapa há pouca atividade biológica, as 

transformações são químicas, com polimerização das moléculas orgânicas estáveis 

(FERNANDES e SILVA, 1996). 
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A figura 2 demonstra as fases citadas por Fernando e Da Silva (1996). 

 

Figura 2 - Variação de temperatura em leira de compostagem 

 
Fonte: Fernandes e da Silva (1996) 

 

3.3.1 Monitoramento do processo de compostagem 

 

O monitoramento do processo de compostagem é feito pelo controle dos 

parâmetros físico-químicos de aeração, temperatura, umidade, relação 

Carbono/Nitrogênio e granulometria, que devem ser respeitados seja qual for a 

tecnologia empregada para realizar o processo. 

 

a) Aeração:  

A aeração na massa de lodo em compostagem é essencial para o metabolismo 

e respiração dos microrganismos, além de ser responsável pela oxidação de 

moléculas orgânicas presentes na massa. Há liberação de dióxido de carbono (CO2) 

no processo, enquanto o oxigênio vai sendo consumido. Se o nível de oxigênio cai 

abaixo de 10%, começa a ocorrer atividades anaeróbias em maior quantidade que 

aeróbias, reduzindo a eficiência do processo e causando mau odor (STRAUSS et al., 

2003). A fase de biodegradação rápida, como mostrado anteriormente na figura 2, tem 

uma alta demanda de oxigênio devido a intensa atividade microbiana. Já na fase de 

maturação, com a atividade reduzida, a necessidade de aeração diminui muito 

(FERNANDES e DA SILVA, 1996). 
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b) Temperatura: 

Ainda observando a figura 2, é possível notar que a mudança de temperatura 

influencia diretamente na população dos grupos termófilos ou mesófilos de bactérias, 

responsáveis por diferentes fases no processo de compostagem. Por isso, é 

importante na fase mesófila, que ocorra a manutenção da temperatura no intervalo 

ótimo entre 20oC e 40oC, acarretando assim num processo mais eficiente. Enquanto 

na fase termófila, a temperatura eleva-se com a intensa atividade microbiana e o 

processo se mantém eficiente no intervalo entre 45oC e 65oC. Esta elevação de 

temperatura gera um ambiente desfavorável aos patógenos presentes fazendo com 

que sejam eliminandos. É importante não ultrapassar este limite superior pois isso 

acarreta numa redução de atividade microbiológica (FERNANDES e DA SILVA, 1996). 

 

c) Umidade: 

A umidade serve como um dissipador de calor e meio para transporte de 

nutrientes durante a compostagem. Segundo Strauss et al. (2003), a faixa de umidade 

de 40% a 60% nas leiras é considerada ótima para uma eficiente degradação do 

material. Níveis mais altos preenchem os espaços vazios com água e impedem a livre 

circulação do oxigênio, causando zonas de anaerobiose, e níveis mais baixos 

reduzem a atividade microbiana podendo levar à morte dos organismos. 

 

d) Relação carbono/nitrogênio (C/N) e resíduo estruturante 

A correta relação C/N na massa em degradação é fundamental para um 

eficiente processo de compostagem. O material rico em carbono pode vir de fontes 

variadas como poda de árvores urbanas trituradas, serragem, bagaço de cana e 

resíduos de celulose. O material que adiciona nitrogênio (N) à mistura é o próprio lodo 

de esgoto. Se a razão estiver desequilibrada para o lado do carbono (C), a 

bioestabilização levará mais tempo para ocorrer, pois a população bacteriana não será 

capaz de crescer até um nível ótimo (BIDONE, 2001). Caso a razão se desequilibre 

para o lado do N, parte deste excesso será liberado em forma de amônia, gerando 

mau cheio e aproveitamento deficitário do nutriente (RICHARD et al. 1996). Além 

disso, os materiais ricos em carbono têm função estrutural na mistura, pois os flocos 

de madeira geram uma porosidade mais adequada à mistura, permitindo que gases 

se movam por dentre o composto (DUMONTET et al., 1999). Operações contínuas 

recentes de empresas que realizam a compostagem de lodos divergem dos mais 
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antigos apontando uma razão entre resíduo estruturante/massa de lodo desidratada 

de 1,5:1,0, como sugere Leite (2015, p.61), relatando a operação da empresa Tera 

Ambiental, localizada em Jundiaí. Esta mistura entre os materiais representam uma 

mistura C/N de 25:1 que decai ao longo do processo de compostagem. As 

propriedades do resíduo estruturante normalmente utilizado para o processo de 

compostagem do lodo possuem características de C/N de acordo com a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Caracterísiticas resíduo estruturante 

 
Fonte: Fernandes e Da Silva (1996) 

 

e) Granulometria: 

A granulometria influencia na área de contato que o material possui com os 

micróbios que irão digeri-lo e com o oxigênio. Assim, grânulos mais finos permitem 

maior ação degradante, porém se finos demais, apresentarão problemas quanto a 

aeração. Granulometrias mais grosseiras demandam maior umidade e tempo para 

sua degradação (FERNANDES e DA SILVA, 1996).  

O tamanho ideal das partículas recomendado por Fernandes e da Silva (1996) 

é de 25 a 75mm para obtenção de ótimos resultados. 

 

3.3.2 Sistemas de compostagem 

A tecnologia de compostagem pode variar de simples a complexa, podendo ser 

executada de três formas diferentes: por leiras revolvidas (windrow), por leiras 

estáticas aeradas (static pile) e sistemas fechados ou reatores biológicos (In vessel). 

A figura de Reis (2005) ilustra a relação de complexidade e emprego tecnológico entre 

os métodos (Figura 3). 
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Figura 3 - Complexidade e emprego técnologico dos métodos de compostagem 

 
Fonte: Reis (2005) 

 

3.3.2.1 Sistema de leiras aeradas (Static pile) 

A compostagem por leiras estáticas ocorre de modo que a pilha de 

compostagem não é revirada ou movida em nenhum momento. Para que haja aeração 

de forma homogênea na pilha, ela é disposta sobre tubulações de aeração e utiliza-

se aeradores mecânicos acionados de forma intermitente até o fim da bioestabilização 

Esta aeração visa satisfazer demandas de oxigênio do processo, remover excesso de 

umidade e remover excesso de calor caso seja necessário (FERNANDES e DA 

SILVA, 1999). 

 

3.3.2.2 Reatores biológicos (In-vessel) 

Este sistema de compostagem consiste em um sistema fechado onde há maior 

monitoramento e controle sobre os parâmetros de influência no processo. Com esta 

manutenção, a compostagem ocorre de maneira mais rápida, por isso este método é 

conhecido como “compostagem acelerada” para muitos autores (FERNANDES e DA 

SILVA, 1999). 

3.3.2.3 Sistema de leiras revolvidas (Windrow) 

O sistema de leiras revolvidas é a técnica de compostagem que apresenta alta 

simplicidade e flexibilidade operacional, além de baixo custo de investimento inicial. 

As desvantagens deste método são um requisito de área relativamente grande e 

grande necessidade do material estruturante, como citado anteriormente. 

Segundo o Manual de Compostagem do MMA (2010), o composto deve ser 

revolvido de forma periódica em um pátio coberto e impermeabilizado, levando em 

torno de 120 dias para atingir sua maturação. 
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No dimensionamento do pátio de compostagem, para cada leira, deve-se 

estimar um espaço vazio de igual área para seu revolvimento, isso acarretaria numa 

área necessária de duas vezes a área ocupada pelas leiras de lodo, elevando muito 

o custo de investimento – CAPEX (MMA, 2010). Com objetivo de redução de área 

necessária, Sousa et al. (2016) desenvolveram uma metodologia em que a leira a ser 

revirada ocupararia o espaço da que foi revirada anteriormente e assim 

sucessivamente. Levando em consideração que a leira deve ser revirada a cada 

7 dias, ao fim de 120 dias, as leiras serão reviradas 17 vezes. Outro fator importante 

é a disposição de lodo no pátio 5 vezes por semana. Com estes dados, o pátio deverá 

ter um design de 17x5 leiras. A figura 3 ilustra a metodologia desenvolvida pela autora. 

 

Figura 4 - Esquematização de reviramento das leiras de compostagem 

 
Fonte: Sousa et al. (2016) 

 

 

Observando a figura, L1, a leira formada no primeiro dia, é disposta na célula 

A1 e lá permanece por 7 dias. No oitavo dia, ela é revirada para a célula B1, 

desocupando célula A1 para a L6, que será disposta neste mesmo dia e assim 

sucessivamente ao longo das semanas até que se complete os 120 dias. 

 

3.4 Legislação e regulamentação para uso de biossólidos 

A legislação vigente sobre utilização agrícola dos biossólidos obtidos a partir 

do lodo de esgoto é a Resolução CONAMA nº 498, de 19 de agosto de 2020 

(CONAMA, 2020, art. 9). O art. 9 da resolução diz que: 
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Art. 9º O biossólido a ser destinado para uso, em solos, será 
classificado em Classe A ou Classe B, de acordo com os requisitos 
definidos neste artigo. 
§ 1º Para que o biossólido seja classificado como Classe A, deverá 
atender ao limite máximo de 10³ Escherichia coli por grama de sólidos 
totais (g¹ de ST) e ser proveniente de um dos processos de redução 
de patógenos descritos na Tabela 1, com a devida demonstração de 
atendimento dos respectivos parâmetros operacionais. 
§ 2º Para que o biossólido seja classificado como Classe B, deverá 
atender ao limite máximo de dez elevada a sexta potência Escherichia 
coli por grama de sólidos totais (g¹ de ST) ou ser proveniente de um 
dos processos de redução de patógenos descritos na Tabela 2, com a 
devida demonstração de atendimento dos respectivos parâmetros 
operacionais. 

 

A classificação Classe A representa um biossólido de maior qualidade que o 

Classe B, por isso o Classe A tem menos restrições quanto seu uso, considerando o 

tempo entre a aplicação e a colheita. Desta forma, o biossólido pode ser utilizado para 

alimentos que não têm contato com o solo; para os que não são consumidos crus e 

para produtos não alimentícios (CONAMA, 2020, art. 20). Considerando, entretanto, 

florestas plantadas e recuperação de solos e de áreas degradadas, não há restrição 

para a aplicação do biossólido classe A (CONAMA, 2020, art. 20). A tabela 3 

apresenta as possibilidades de uso e as restrições para aplicação do biossólido 

Classe A. 

 

Tabela 3 - Restrições uso agrícola biossólido Classe A 

 

Uso Restrição 

Cultivo de alimentos consumidos 

crus e cuja parte comestível tenha 

contato com o solo 

Não aplicar o bissólido 1 mês antes do 

período de colheita. 

Pastagens e forrageiras 

Não aplicar o biossólido 1 mês antes do 

período de colheita de forrageiras e do 

pastejo 

Fonte: CONAMA 498/2020 

 

O biossólido Classe B não pode ser aplicado na produção de alimentos que 

possam ser consumidos crus, mas não há restrição para sua aplicação em florestas 

plantadas, para recuperação de solos e de áreas degradadas. 
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A tabela 4 apresenta as possibilidades de uso e as restrições para aplicação 

do biossólido Classe B. 

Tabela 4 - Restrições uso agrícola biossólido Classe B 

Uso Restrição 

Cultivo de alimentos consumidos crus e cuja 

parte comestível tenha contato com o solo 

Não aplicar o biossólido 4 meses 

antes do período de colheita. 

Pastagens e forrageiras 

Não aplocar o biossólido 2 

meses antes do pastejo. 

Não aplicar o biossólido 4 meses 

antes do período de colheita de 

forragens. 

Árvores frutíferas 
Aplicação deve ser realizada 

após a colheita 

Fonte: CONAMA 498/2020 

 

Há também restrições quanto às quantidades de substâncias químicas 

presentes no composto, representadas por classe 1 e classe 2 (tabela 5). 

 

Tabela 5 - Restrições sobre quantidade de substâncias químicas no biossólido 

 

Substâncias Químicas Valor máximo permitido no biossólido (mg/kg ST) 

 CLASSE 1 CLASSE 2 

Arsênio 41 75 

Bário 1300 1300 

Cádmio 39 85 

Chumbo 300 840 

Cobre 1500 4300 

Cromo 1000 3000 

Mercúrio 17 57 

Molibdênio 50 75 

Níquel 420 420 

Selênio 36 100 

Zinco 2800 7500 

Fonte: CONAMA 498/2020 
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Para biossólidos classificados como Classe 2, há uma taxa anual de aplicação 

e uma carga máxima acumulada das substâncias químicas em questão (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Valores máximos de taxa de aplicação e carga anuais 

Substâncias 

Químicas 

Taxa máxima anual 

((kg/ha)/ano) 

Carga Máxima acumulada (kg/ha) 

Solos de áreas 

degradadas 

Solos de áreas não 

degradadas 

Arsênio 2 20 41 

Bário 13 130 260 

Cádmio 1,9 19 39 

Chumbo 150 1500 3000 

Cobre 75 750 1500 

Cromo 15 150 300 

Mercúrio 0,85 8,5 17 

Molibdênio 0,65 6,5 13 

Níquel 21 210 420 

Selênio 5 50 100 

Zinco 140 1400 2800 

Fonte: CONAMA 498/2020 

 

Caso o composto não atinja os requisitos orgânicos ou inorgânicos, ele deve 

ser disposto de maneira diferente ao uso agrícola ou retornar ao início do processo de 

higienização. A resolução impõe ainda a necessidade de uma frequência mínima 

contínua de monitoramento das substâncias químicas, qualidade microbiológica e dos 

parâmetros de controle operacional da compostagem em função da quantidade de 

biossólido a ser destinado conforme mostra a tabela 7. 
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Tabela 7 - Frequência de monitoramento mínima 

 

Quantidade de biossólido a ser 

destinado para uso em solos (t/ano 

ST) 

Frequência de monitoramento 

Até 60 

Anual, preferencialmente anterior ao 

período de maior demanda pelo 

biossólido 

De 60 a 240 

Semestral, preferencialmente anterior 

aos períodos de maior demanda pelo 

biossólido 

De 240 a 1500 Trimestral 

De 1500 a 15000 Bimestral 

Acima de 15000 Mensal 

Fonte: CONAMA 498/2020 
 

Portanto, há várias diretrizes e normas a serem seguidas no processo de 

compostagem que podem limitar a sua aplicação, havendo a necessidade de avaliar 

se há a viabilidade técnica e econômica para o seu emprego. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Estação de Tratamento de Esgoto adotada 

Para que o presente estudo maximizasse sua representatividade, foi 

selecionada uma ETE que utilizasse os reatores que mais são empregados no país. 

Portanto, a utilização de reator anaeróbio foi priorizada. Dentre as que possuem este 

tipo de reator, foi selecionada a que utilizasse a tecnologia de lodos ativados como 

pós tratamento. A população atendida pela estação adotada foi um terceiro fator 

considerado. Com base na planilha de registro de saneamento por município, 

disponível no site da ANA, foi realizada uma média aritimética para obter-se um 

número de população atendida padrão. A média levou em consideração os munícipios 

que apresentam coleta e tratamento de esgoto. Desta forma, foi constatado uma 

população equivalente média de 35.000 habitantes a serem atendidas pela estação 

modelo neste estudo. 

A ETE de estudo, localizada na cidade de Campos Dos Goytacazes, possui 

tratamento por sistema combinado entre reatores anaeróbios e aeróbios. Os dados 

referentes à estação de tratamento escolhida foram cedidos pela empresa de 

saneamento gestora das estações de água e esgoto da região.  

Segundo documento enviado pela empresa, a vazão de operação desta 

estação é de 82 L/s, o equivalente populacional atendido é de 35.000 habitantes e a 

taxa de remoção de DBO em seu tratamento chega a 90%. A ETE recebe uma carga 

de DBO de 4.113,3 kg/dia e o tratamento inicia-se dividindo esta carga por dois canais 

de tratamento preliminar, composto por um gradeamento e desarenador em linha.  

O esgoto sanitário segue então para o tratamento biológico composto por um 

reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB), um reator anóxico, 

dois reatores aeróbios em paralelo com biodiscos e um decantador secundário. 

Posteriormente ao tratamento biológico o efluente segue para o tratamento 

terciário composto por um decantador terciário no qual é realizado o processo físico-

químico de coagulação para remoção de fósforo e clarificação, lançando assim o 

efluente tratado no corpo receptor (Rio Paraíba do Sul). O fluxograma da Figura 4 

ilustra toda a cadeia de processos da Estação. 
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Figura 5 - Fluxograma da ETE modelo 

 
Fonte: Gestora 

 

Os lodos gerados nas diferentes etapas do processo são dispostos em tanques 

de lodo (primário, secundário e terciário). Então, o resíduo é encaminhado ao sistema 

de desidratação de lodo, composto por uma centrífuga desaguadora (Figura 5) que 

atua diminuindo significativamente o volume e umidade do lodo que será 

encaminhado por caminhões a Central de Tratamento de Resíduos (CTR- Campos), 

o aterro sanitário mais próximo. 

 

Figura 6 - Centrífuga desaguadora de lodo 

 
Fonte: Gestora 
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4.2 Dados e valores considerados: Aterro sanitário 

Para a análise dos custos do processo de descarte do lodo da ETE, foram 

utilizados os dados do ano de 2019. O valor adotado, foi o resultado da média 

aritmética da quantidade do lodo desidratado gerado mensalmente (toneladas). 

 

Tabela 8 - Dados mensais do descarte de lodo 

 

Mês 
Quantidade gerada de lodo desidratado 

(20% teor de soólidos) 

Jan/2019 166,03 

Fev/2019 216,16 

Mar/2019 249,56 

Abr/2019 457,98 

Mai/2019 501,60 

Jun/2019 353,51 

Jul/2019 300,04 

Ago/2019 616,53 

Set/2019 389,90 

Out/2019 254,48 

Nov/2019 179,09 

Dez/2019 428,99 

MÉDIA 342,82 

Fonte: Planilha de controle Gestora 

 

Estes dados foram obtidos a partir da planilha de controle cedida pela empresa. 

Outros valores adotados segundo a operação da empresa foram: 

• Custo caminhão de transporte ETE - CTR: R$ 430,00/viagem (2019) 

• Capacidade caçamba: 14 m3. 

• Densidade do lodo: 1,07 t/m3. 

• Custo disposição no aterro: R$ 122,00/tonelada (2019) 
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4.3 Cálculo custos totais Aterro Sanitário 

O cálculo para a definição do número de viagens necessárias para o transporte 

do lodo para aterros sanitários foi feito conforme a equação 1. 

 

𝑄𝑡𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 =
𝑄𝑡𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 (𝑡)

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑑𝑜 (𝑡
𝑚3⁄ )

÷ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑎ç𝑎𝑚𝑏𝑎(𝑚3) (Equação 1) 

 

O cálculo dos custos totais para a destinação a aterro sanitário foi realizado 

utilizando a equação 2: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  (𝑄𝑡𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 (𝑡) ×  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 (𝑅$)) +

(𝑄𝑡𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 ×  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒(𝑅$))    (Equação 2) 

 

4.4 Dados e valores considerados para a análise da Compostagem 

A análise comparativa do processo de compostagem com a disposição em 

aterros sanitários foi realizada com uma simulação teórica considerando esta mesma 

quantidade de lodo média mensal destinada para cada uma das alternativas. Os 

dados referentes à razão de mistura utilizada, insumos, tempo e espaço necessários 

para a compostagem do montante de lodo gerado na estação em questão foram 

retirados de diferentes fontes bibliográficas citadas ao longo da apresentação de 

dados. As fontes contêm instruções para o correto dimensionamento do processo. 

Para atingir a razão de mistura de Carbono/Nitrogênio ideal foi considerado o 

proposto por Leite (2015, p.61), que sugeriu 1,5 de material estruturante, componente 

rico em carbono, podendo ser bagaço de cana, poda de árvores urbanas trituradas ou 

resíduos de celulose para cada 1,0 de o componente nitrogenado, que é o próprio 

lodo de esgoto.  

O tipo de compostagem considerado foi o de leiras revolvidas, que deve ocorrer 

em galpões abertos e cobertos por estufas agrícolas, em solo impermeabilizado 

levemente inclinados para efeito de drenagem (SILVA et al, 2019, p.6). 

Para o cálculo da área do pátio necessária para suprir a demanda de lodo da 

estação foram considerados os seguintes dados: 

• Tempo de maturação do lodo: 120 dias 

• Teor de umidade resíduos estruturantes = 30% 
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• Leiras em formato triangular, seção de 1,2 m de altura e 2 m de largura. 

• Volume de cada leira = volume diário de lodo a ser compostado 

• Densidade leira (mistura): 0,758 t/m3 

• Intervalo de revolvimento de leira: 7 dias. 

 

 A metodologia de cálculo do pátio utilizada foi a apresentada pelo Ministério do 

Meio Ambiente – MMA (2010) e adaptada por Sousa et al. (2016). 

Com esta simulação, foi possível obter-se todos os custos, tanto de despesas 

operacionais (OPEX) quanto de Investimentos de capital (CAPEX) para se realizar o 

procedimento de compostagem. Nesta análise entraram os custos de: obra de pátio; 

aquisição terreno; maquinário necessário; operação de compostagem; mão de obra; 

energia consumida. É importante ressaltar que também foi estimada a lucratividade 

provinda da posterior comercialização do biossólido obtido a partir da compostagem 

do lodo de esgoto.  

Finalmente, com base nos dados obtidos, realizou-se a análise da viabilidade 

econômica da implantação do sistema de compostagem perante o sistema vigente. A 

análise foi feita comparando os dados financeiros dos dois procedimentos, 

considerando que o sistema de descarte por envio a aterro sanitário não possui custos 

de implantação por estar atualmente estabelecido. Parâmetros de avaliação 

socioambiental, como impactos ambientais e serviços a sociedade complementaram 

a comparação entre os métodos de descarte. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Custo de disposição em aterro sanitário 

 

Utilizando os dados mencionados no item 4.2 do capítulo de Material e 

Métodos, identificou-se a necessidade de 23 viagens para o transporte do lodo 

desidratado ao longo do mês, similar ao valor médio retirado da tabela da gestora 

(Tabela 8). Adicionando o custo destas viagens mensais ao custo de disposição no 

aterro sanitário, de acordo com o volume, obteve-se um custo mensal médio de 

R$ 51.736,00 para disposição do lodo gerado em aterro sanitário, a tabela 9 ilustra a 

base de cálculos realizada. 

 

Tabela 9 - Cálculos de envio a aterro sanitário 

 

Custo destinação aterro sanitário 

Dados 

Custo viagem (un) R$430,00 

Densidade do lodo (20%) 1,07 t / m3 

Custo disposição aterro R$122,00 / t 

Total de viagens mensais 23 viagens 

Capacidade caçamba 14 m3 

Qtd. Lodo desidratado (20%) 343 t/mês 

Vol. Lodo desidratado (20%) 320,56 m3 

Custo de disposição total R$ 41.846,00 

Custo de transporte total R$ 9.890,00 

Custo total mensal R$ 51.736,00 

Fonte: Própria 

 

Este valor mensal será utilizado posteriormente na comparação entre os 

métodos. 
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5.2 Custo de destinação para compostagem 

 

5.2.1 Dimensionamento do Pátio de compostagem 

O pátio de compostagem foi dimensionado a partir do espaço de cada leira. As 

leiras serão formadas diariamente com o lodo gerado. Na Estação de Tratamento de 

Esgoto avaliada são gerados mensalmente 343 toneladas de lodo desidratado. Esse 

lodo tem um teor de sólidos totais de 20%, com densidade de 1,07 t. m-3. Portanto, o 

volume de lodo gerado mensalmente é de 320m3 e consequentemente um volume 

diário de lodo de aproximadamente 10,69 m3. Considerando que a quantidade de 

material estruturante (ME) a ser adicionado será de 1,5 vezes a de lodo, tem-se uma 

leira com volume de 26,71 m3. 

De acordo com Sousa et al. (2016) a dimensão da leira para maior eficiência 

do processo é de 2 m de largura por 1,2 m de altura e admitindo que o formato seja 

triangular, resulta em uma área transversal de 1,2 m2. O comprimento da leira a ser 

adotado foi considerado em razão do volume diário e do formato triangular da leira, 

chegando ao comprimento de 22,26 m. Assim a área ocupada pela leira diária de lodo 

e de ME é de 44,52 m2, porém adiciona-se 10% do valor referente a área de circulação 

necessária por leira, resultando no valor final de área ocupada/leira de 48,97 m2. 

A figura 9 ilustra as dimensões calculadas para essa leira. 

 

Figura 7 - Dimensões leira de compostagem 

 
Fonte: Própria 
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Considerando um período de maturação de 120 dias e a área ocupada por cada 

leira de 48,97 m2, o espaço necessário para o pátio de compostagem será de 

5876,95 m2 para tratar a quantidade de lodo produzida mensalmente na estação de 

estudo. 

 

5.2.2 Custo de investimento necessário para a adoção do processo de 

compostagem 

Para a realização da compostagem há a necessidade de implementação de 

diversos fatores, como aquisição do terreno, estrutura montada, maquinário e 

equipamentos. Estes fatores são custos que juntos, formam o CAPEX do 

empreendimento, ou seja, custos necessários para começar a executar o processo de 

compostagem. 

 

a) Aquisição do terreno 

O primeiro passo seria aquisição de terreno para a construção do pátio. A partir 

de site de vendas de terrenos/lotes no bairro Parque Aurora, em Campos Dos 

Goytacazes, onde localiza-se a estação de tratamento em questão, foi estimado o 

valor do metro quadrado do terreno. 

Considerando que um terreno de 1488 m2 está sendo ofertado por 

R$100.000,00; o custo por metro quadrado é de R$ 67,17. Fazendo um compilado de 

anúncios nesta área, o valor médio do metro quadrado encontrado foi de R$ 90,00; o 

que implica em custo de R$ 528.925,23 para a compra de um terreno de 5876,95 m2, 

necessário para o pátio de compostagem calculado. 

 

b) Equipamentos e Ferramentas 

Foram contabilizados custos de equipamentos e ferramentas necessários para 

a manutenção diária do pátio. Os valores destes materiais estão de acordo com Bergi 

(2018). As ferramentas, de valor relativamente baixo, representam um custo de 

R$15.000,00. Estão descritas no anexo, na tabela 14. 

Os equipamentos contabilizados foram um triturador capaz de triturar 16,03 m3 

por dia de material estruturante; misturador para produzir um composto homogêneo 

com capacidade homogeneizar 26,71 m3 diários; peneira rotativa para acerto de 
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granulometria; uma balança e a máquina revolvedora de leiras, que é o equipamento 

mais relevante para a otimização do trabalho e que representa aproximadamente 21% 

do custo de implementação. Foi adotado um custo de R$300.000,00 para a aquisição 

da máquina. O valor da máquina revolvedora foi obtido a partir de uma consulta a 

empresa FERRONATO, vendedora de máquinas e equipamentos agrícolas. É 

importante ressaltar que a empresa consultada alertou que o equipamento referente 

ao valor adotado tem capacidade de revolver até 800 t/h de composto estando assim 

superdimensionado para o estudo. Apesar deste fato, este é o equipamento de menor 

capacidade apresentado pela empresa e ele foi mantido no cálculo por ser essencial 

para a atividade e para que este estudo represente um estudo conservador em relação 

a aquisição do maquinário. A figura 11 (a) ilustra o revolvedor de compostagem 

autopropelido e a figura 11 b mostra o orçamento recebido contendo as informações 

técnicas. 

 

 

  

(a) (b) 

Figura 8 - Revolvedor de leiras Ferronato Fonte: Ferronato Máquinas e Equipamentos 
Agrícolas (a); Orçamento Revolvedor de leiras Fonte: Própria (b) 

 

c) Componentes estruturais 

De acordo com a circular técnica de 2005 elaborada pela EMBRAPA, a 

estrutura utilizada em estufas agrícolas é uma alternativa que propicia as condições 

necessárias a compostagem. Essa estrutura é composta de metais estruturais e a 

cobertura é de material plástico de polietileno de baixa densidade com espessuras 
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variáveis de 75 a 150 micras. Foi adotado para este conjunto de estrutura e de 

cortinamento, um valor médio conservador de R$100,00/m2. Considerando a 

cobertura de toda a área de compostagem, o valor final para os componentes 

estruturais seria de R$ 587.694,94.  

A figura 13 mostra o tipo de cobertura previsto para a utilização. 

 

Figura 9 - Componente estrutural e de cortinamento previsto para a utilização 

 
Fonte: Canal Agrícola 

 

Portanto, o CAPEX total para a implementação do processo de compostagem 

é constituído da soma dos custos de aquisição do terreno, de ferramentas e 

equipamentos, e do componente estrutural e de cortinamento. Atribui-se ainda o custo 

da obtenção das licenças prévia, de instalação e de operação, que totalizam um total 

de R$3.000,00. Sendo assim o valor de investimento seria de R$ 1.465.964,94. A 

tabela 10 resume as atribuições que constituem o CAPEX do projeto de 

compostagem. 
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Tabela 10 - Componentes do CAPEX do projeto 

 

Cálculo CAPEX 

Valor m2 do bairro R$90,00 

Valor aquisição terreno R$528.925,23 

Valor ferramentas R$15.000,00 

Balança R$1.025,00 

Triturador R$24.570,00 

Misturador R$3.000,00 

Peneira Rotativa R$2.750,00 

Revolvedor de compostagem R$300.000,00 

Cobertura de estufa agrícola R$100,00 

Cobertura total R$587.694,70 

Licenças R$3.000,00 

Total R$1.465.964,94 

Fonte: Própria 

 

5.2.3 Custo de despesas operacionais (OPEX) no processo de compostagem 

O custo de operação e manutenção (OPEX) reflete o custo mensal para manter 

o empreendimento funcionando. Como na grande maioria dos empreendimentos, a 

mão de obra é o custo principal de operação. Os custos de OPEX seguiram a 

metodologia do trabalho sobre compostagem de Bergi (2018). 

Com a máquina de revolvimento de leiras, citada anteriormente, o número de 

operadores do sistema diminui. Para este estudo foi considerado um operador de 

máquina em escala especial, quatro auxiliares de pátio e um encarregado. Atribuiu-se 

a cada assalariado seus encargos referentes. Os custos de mão de obra somados 

aos encargos totalizaram um custo de R$12.000 por mês.  

Para o cálculo do OPEX foram utilizados os dados estimados de custo 

energético mensal (considerado baixo na compostagem por leiras revolvidas), custo 

de fornecimento de água, custos de exames laboratoriais mensais, custo de 

manutenção e combustível dos equipamentos (Tabela 11). Esses custos totalizaram 
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um valor de R$ 6.941,00. A soma dos custos de mão de obra (R$12.000,00) e demais 

custos operacionais (6.941,00) totalizou um gasto total de R$18.941,00. 

 
Tabela 11 – Componentes do OPEX do projeto 

 

Cálculo OPEX (mês) 

Mão de obra R$ 12.000,00 

Rede Elétrica R$ 3.150,00 

Rede Hidráulica R$ 2125,00 

Laboratório R$ 666,00 

Manutenção equipamento R$ 1000,00 

Total R$ 18.941,00 

Fonte: Própria 

 

5.3 Estimativa da quantidade de biossólido gerado e possíveis destinações 

Durante os 120 dias de maturação, o composto perde em média 50% do volume 

devido aos processos bioquímicos característicos da compostagem e da evaporação 

de água, alcançando umidade final de 40% de teor de sólidos, segundo estudo 

elaborado por Goratti (2001) e dados da Tera Ambiental, de Jundiaí. Logo, o volume 

de fertilizante estimado para ser gerado mensalmente é de 50% da soma de 343 

toneladas de lodo e 514,5 toneladas de material estruturante, totalizando 428,75 

toneladas de fertilizante. 

Dependendo da conjuntura em que a empresa/órgão realize o processo de 

compostagem, é possível que ocorra impedimento legislativo em relação a 

comercialização do biossólido gerado, levando à doação para o agricultor interessado. 

Sendo assim, foi calculado o tempo que o investimento no sistema de compostagem 

levará para se pagar (payback) considerando o lucro da venda do biossólido junto a 

economia de gastos mensais e outro sem o lucro da venda do fertilizante, 

considerando apenas a economia mensal entre o método de disposição atual (envio 

a aterro sanitário) e a realização de compostagem. 

O valor de venda por tonelada do composto orgânico foi obtido através de 

pesquisas em sites de comercialização de produtos agrícolas a granel. Desta forma, 

obteve se o valor de R$ 130,00/t de biossólido. 
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Considerando que podem ser gerados 428,75 toneladas mensais de biossólido, 

que pode ser vendido a R$ 130,00 a tonelada, a venda mensal de fertilizante pode 

gerar R$ 55.737,50. A tabela 12 ilustra o cálculo do valor total mensal de venda do 

fertilizante. 

 

Tabela 12 - Lucratividade venda fertilizante 

 

Venda Fertilizante 

Valor de venda do composto R$ 130,00 / t 

Volume produzido 428,75 t 

Venda total mensal R$55.737,50 

Fonte: Própria 
 

5.4 Viabilidade econômica do emprego da compostagem em relação a 

destinação para aterros sanitários 

Finalizando a comparação financeira, principal objetivo do estudo, foi calculado 

o tempo de retorno do investimento para a higienização do lodo de esgoto por meio 

de compostagem e destinação para utilização agrícola. Foi verificado se o 

investimento feito (CAPEX) seria compensado com a economia mensal (OPEX) de se 

realizar a compostagem em relação ao envio a aterro sanitário, como mostra a tabela 

13. Neste cálculo, não foram considerados a depreciação do revolvedor de leiras e a 

inflação no período. 

 

Tabela 13 - Cálculo global de payback da compostagem 

 

CAPEX R$1.465.964,94 

OPEX Aterro sanitário R$ 51.736,00 

OPEX Compostagem R$ 18.941,00 

Economia mensal R$ 32.795,00 

Payback sem venda de fertilizante 
45 meses 

3 anos e 9 meses 

Payback com venda de fertilizante 
17 meses 

1 ano e 5 meses 

Fonte: Própria 
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Portanto, o tempo de retorno do investimento a venda de fertilizante seria de 

3 anos e 9 meses e considerando a venda do fertilizante seria de 2 anos e 3 meses. 

5.5 Viabilidade técnica do emprego da compostagem em relação a destinação 

para aterros sanitários 

Com relação a viabilidade técnica de empregar-se a compostagem, o método 

de leiras revolvidas (windrow) tem a característica de ser um método simples de 

compostagem, que não exige emprego de tecnologia, tampouco de maquinário de 

ponta. O cuidado principal que os operadores devem ter com as pilhas de 

compostagem é a prevenção de surgimento de zonas de anaerobiose por meio do 

reviramento. Além disso, há a necessidade de monitoramento regular dos parâmetros 

citados na seção 3.3.1., para que o processo ocorra no tempo adequado e de forma 

eficiente e para isso, colhe-se amostra das pilhas em diferentes fases do processo de 

120 dias e realizam-se testes laboratoriais. 

Outro aspecto importante a ser analisado, é o benefício ambiental e social que 

a prática da compostagem gera. Enquanto a disposição em aterro é de fato, um 

descarte do material, na compostagem, o resíduo readquire uma utilidade e também 

valor comercial, beneficiando assim tanto o vendedor que lucra ao vende-lo quanto o 

comprador do produto que se beneficia das propriedades orgânicas do biossólido em 

sua atividade agrícola. 

O quesito ambiental é a diferença mais significante entre os métodos, como 

visto anteriormente, o envio a aterro sanitário é uma prática que pode gerar mal odor 

e consequências negativas ao meio ambiente caso ocorra algum vazamento, inclusive 

por este motivo, a prática atualmente é proibida em certos países europeus. Vale 

ressaltar ainda que os aterros possuem capacidade de lotação finita e que a tendência 

é ficarem cada vez mais sem espaço disponível, no caso do município de Campos, já 

se encontram muito próximos a lotação máxima segundo gestores da estação de 

estudo. 

Já a compostagem é a própria reciclagem desse material que concorreria por 

espaço nos aterros sanitários. O lodo de esgoto, que contém agentes patogênicos 

nocivos à saúde humana, transforma-se em um material que auxilia e potencializa o 

desenvolvimento de produtos agrícolas, ou seja, o lodo volta ao início do ciclo 

produtivo, sendo assim um método de disposição sustentável. Portanto, sob a ótica 

técnica, a compostagem do lodo comparativamente ao descarte em aterro sanitário 
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se apresenta como um método mais sustentável, de simples aplicação e gestão, com 

potencial para se transformar em uma entrada de capital extra para a empresa que 

realizar o processo.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que a higienização por compostagem e o posterior uso agrícola do 

lodo, resíduo da estação de tratamento de esgoto estudada, é uma alternativa de 

destinação do lodo que apresenta viabilidade técnica e econômica. O tempo de 

retorno do investimento para adoção do processo de compostagem é inferior a 5 anos, 

que é um tempo relativamente curto mediante todos os benefícios que a 

compostagem apresenta. 

Apesar da compostagem exigir investimento inicial de aproximadamente 

1,5 milhões de reais, apresenta um custo operacional bastante reduzido, há a 

possibilidade de venda do adubo agrícola como renda opcional (caso não haja 

proibição legislativa) e grande potencial de alcançar um rápido retorno do 

investimento. Pode-se atestar também sobre o fato de o sistema de descarte atual 

implicar num custo mensal muito elevado, que tende a aumentar ao longo dos anos 

pela falta de aterros sanitários com disponibilidade e localizados próximos a estação 

de esgoto, outro fator que pesa em favor da alternativa de higienização do lodo. 

Além disso, há um evidente benefício socioambiental em realizar-se a 

compostagem, pois o aterro sanitário tem o objetivo de apenas ser uma área de 

descarte de matérias que contamine o meio ambiente ao redor o mínimo possível, 

seja exalando o mínimo de odores às populações próximas ou evitando que corpos 

hídricos e solos sejam contaminados, ou seja, este método visa “poluir menos”. Por 

outro lado, a compostagem é capaz de transformar o resíduo orgânico, sem valor e 

sem utilidade, em um material que enriquece o solo e potencializa produções 

agrícolas, além é claro de favorecer o produtor rural financeiramente, se mostrando 

assim, uma prática agregadora nas esferas social, econômica e ambiental. 

Não é novidade que a compostagem é mais vantajosa no quesito 

sustentabilidade, porém, esse trabalho demonstra que o quesito econômico também 

é uma vantagem do processo em longo prazo. A viabilidade econômica de migração 

de metodologias vigentes para uma nova alternativa é algo que vem, cada vez mais, 

sendo posto em pauta por todo o mundo e a compostagem demonstra ter potencial 

para ser uma alternativa tecnicamente viável, ambientalmente aceitável e 

economicamente atraente.  
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ANEXO  

 

Tabela 14 – Base para cálculo de custo de ferramentas 

 

Fonte: Bergi (2018) 

 

Tabela 15 – Base para cálculo da mão de obra 

 

Fonte: Bergi (2018) 
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Tabela 16 – Base de cálculo sobre custo de licenças 

 

Fonte: Bergi (2018) 


