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bem que, até pouco tempo atrás, nos projetos 
hidráulico e sanitário de estações de tratamento 
de esgoto a preocupação com o lodo se limitava 
à apresentação de figuras de um caminhão e uma 
seta, acompanhada pelos dizeres: “VAI PARA 
DESTINO FINAL”. 

No Brasil, a grande maioria das estações atu-
almente em operação envia o lodo gerado para 
aterro sanitário. Apenas algumas encaminham 
esse material para uso agrícola, muito embora tal 
destinação venha crescendo consideravelmente 
nos últimos anos, principalmente nos Estados do 
Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito 
Federal. Estima-se que a quantidade atual de lodo 
utilizada para este fim no Brasil seja da ordem de 
21.000 toneladas (base seca) /mês, sendo produ-
zida, em sua quase totalidade, em estações que 
utilizam processos de tratamento biológicos ae-
róbios (lodos ativados convencional ou aeração 
prolongada e lagoas aeradas). Não obstante as 

Introdução
Os processos de tratamento de esgotos sanitá-

rios geram resíduos sólidos, cujas características 
quali-quantitativas podem variar substancial-
mente, dependendo de uma série de fatores, 
dentre os quais se pode destacar: os tipos de pro-
cessos e operações constituintes do tratamento, 
a quantidade e características dos efluentes não 
domésticos lançados no sistema coletor de esgo-
tos e o tipo de condicionamento e desaguamento 
do lodo utilizado na fase sólida do tratamento. 

Estima-se que os custos operacionais asso-
ciados apenas à destinação final deste material 
contribuam com mais de 40% do montante total 
(SAMPAIO; GONÇALVES, 1999). Apesar de sua 
importância, os aspectos relacionados ao geren-
ciamento do lodo de ETEs não vêm recebendo a 
necessária consideração por parte das institui-
ções e profissionais responsáveis por essa ques-
tão. Os que há muito militam nessa área sabem 
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LOCAL
QUANTIDADE TEOR DE 

SÓLIDOS QUANTIDADE

ton/ano % ton MS/ano

Distrito Federal 24.966 15,0 3.745

São Paulo (Franca) 16.400 27,5 4.510

São Paulo (Jundiaí) 21.900 18,0 3.942

Rio Grande do Sul (Santa Maria) 4.745 20,0 949

Paraná 26.400 30,0 7.920

TOTAL 94.411 21.066

Tabela 1- Quantidade atual de lodos utilizados para fins agrícolas no Brasil
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inúmeras vantagens apresentadas por essa prá-
tica em relação às demais formas de destinação 
final, seu emprego no território nacional, quando 
comparado a outros países nortes americanos e 
europeus, pode ser considerado incipiente. Mais 
informações sobre a quantidade de lodo  utili-
zada na agricultura no Brasil podem ser obtidas 
na Tabela 1. 

Até o ano de 2006, o arcabouço normativo e 
legal referente à aplicação agrícola de lodo de 
estações de tratamento de esgotos sanitários 
limitava-se às normas técnicas da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo 
– CETESB e do Instituto Ambiental do Paraná - 
IAP. A primeira – P4.230 ago/99 (SÃO PAULO, 
1999), basicamente uma cópia do Registro Fe-
deral 40 CFR Part 503 – Appendix B (USEPA,  
1993) e  a segunda – Instrução Técnica CEP/DTA 
n. 001/2002 (PARANÁ, 2002), baseada princi-
palmente nos estudos e pesquisas desenvolvidos 
pelo Programa Interdisciplinar de Pesquisa sobre 
Uso Agrícola de Lodo - PR. A Resolução CONAMA 
nº 375 /2006, doravante referida apenas como 
Resolução Conama 375 (BRASIL, 2006), pro-
mulgada em 29 de agosto de 2006, definiu, em 
âmbito Federal, critérios e procedimentos para o 
uso agrícola do lodo de esgotos gerados em esta-
ções de tratamento, constituindo assim elemento 
fundamental e indispensável para a promoção e 
regulamentação desta prática no território na-
cional. Entretanto, alguns aspectos dessa regula-
mentação necessitam ser mais bem  discutidos 
e eventualmente alterados, complementados 
ou ajustados, de modo a permitir que a mesma 
atenda efetivamente aos propósitos almejados.

Utilização agrícola do biossólido produ-
zido em estações de tratamento de es-
gotos sanitários: apenas mais uma opção 
de destinação final ou uma prática que 
efetivamente queremos viabilizar?

Quando avaliamos o uso agrícola de biossóli-
dos, uma questão primordial que deve ser res-
pondida é: essa é mais uma opção de destinação 
final de resíduos ou uma prática de reciclagem 
que efetivamente almejamos?

A resposta a este questionamento requer uma 
avaliação mais global sobre os processos de pro-
dução e destinação final do resíduo sólido gerado 
nos diversos processos e operações utilizadas no 
tratamento de águas residuárias.

A elaboração de projetos e planejamento das 

ações neste campo continua sendo abordada de 
forma simplificada e pouco abrangente, absolu-
tamente incompatível com a importância e com-
plexidade características da problemática em 
questão. Persiste, ainda, a visão na qual a quanti-
dade e qualidade dos resíduos gerados é apenas 
uma conseqüência dos processos e operações 
adotados e não algo que se pretenda controlar. 
Tal fato vem contribuindo substancialmente para 
o aumento gradativo do volume e periculosidade 
dos resíduos produzidos e, consequentemente, 
dos custos dos serviços prestados para o seu con-
dicionamento e destinação final.

Por outro lado, observa-se, mesmo que ainda 
timidamente, a ocorrência de mudanças do para-
digma atual mediante o estabelecimento de no-
vos princípios norteadores. Segundo estes novos 
princípios, a geração de resíduos gerados passa 
a ser entendida não como fato inevitável ou ine-
rente, mas sim como consequência de ineficiên-
cia do processo produtivo. 

Cresce a preocupação e esforço para adoção de 
medidas preventivas, geralmente tomadas dentro 
do processo de produção, que possibilitem a não 
geração ou, pelo menos, minimização da quan-
tidade e periculosidade de resíduos produzidos.  
Na impossibilidade de eliminá-los por completo, 
o material resultante deverá ser reciclado, prefe-
rencialmente dentro do processo produtivo. Só 
em último caso, dever-se á pensar no tratamento 
e destino final (Figura 1). 

Normalmente, o processo tradicional utilizado 
pelas companhias de saneamento para definição 
das soluções de processamento e destinação fi-
nal de lodos é efetuado em duas etapas. Primeiro, 
avalia-se de forma teórica, ou mediante a execu-
ção de testes experimentais, a quantidade e qua-
lidade do lodo produzido e, a partir destes dados, 
efetuam-se estudos de aspectos técnicos, econô-
micos e ambientais das alternativas possíveis de 
serem utilizadas para o condicionamento e desti-
nação final do resíduo.

Porém, esse método tradicional vem sendo 
cada vez mais questionado. Atualmente, os es-
tudos de concepção de projeto da fase sólidas 
de estações de tratamento de esgoto incluem 
uma etapa intermediária de avaliação ampla do 
processso, sob a ótica da produção mais limpa. 
Nessa etapa, procura-se, principalmente, analisar 
quais medidas poderiam ser implementadas vi-
sando a redução da quantidade e a melhoria da 
qualidade do resíduo. Essa avaliação, geralmente, 
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resulta em nova estimativa quali-quantitativa do 
lodo gerado, que é utilizada posteriormente para 
o estudo de alternativas (Figura 2).

Há cerca de uma década, nos países desen-
volvidos, se intensificou a preocupação com o 
processamento e destinação final de resíduos 
resultantes do tratamento de esgotos sanitários, 
como consequência do aumento das restrições 
legais para sua destinação em aterros sanitá-
rios. O aumento crescente dos custos operacio-
nais e de implantação dos aterros , bem como 
a escassez cada vez maior de áreas disponíveis 
para sua implantação, levou a realização de di-
versos estudos de avaliação técnica e econômica 
de usos alternativos que não acarretassem pre-
juízo à saúde pública e ao meio ambiente. Tais 
alternativas receberam a denominação de “usos 
benéficos”. 

Dentre os usos benéficos do lodo de ETEs, 
destaque especial deve ser dado à disposição 
agrícola-florestal, visto possibilitar a necessária 
reciclagem dos nutrientes nele contidos. 

Dos principais nutrientes utilizados em cul-
turas agrícolas, o fósforo é, sem dúvida, aquele 
cuja reciclagem assume importância destacada, 
tendo em vista representar cerca de 1% do dis-
pêndio atual mundial em matéria prima e pelo 
fato de sua obtenção ser restrita exclusivamente 

à exploração de jazidas de rochas fosfáticas. Es-
tudos revelam que as reservas mundiais de fós-
foro hoje conhecidas são capazes de suprir o 
consumo atual deste elemento por  mais que 90 
anos (CRAIG;  DAVID; BRIAN, 1996). Mesmo para 
o mais cético dos ambientalistas, este período 
pode ser estendido, no máximo, para 180 anos, 
caso se confirme e torne viável a exploração da 
recente descoberta de crostas e nódulos fosfáti-
cos na plataforma continental da Flórida (LOM-
BORG, 2002). 

O fósforo contido nos biossólidos produzidos 
nas estações de tratamento de esgoto provém do 
próprio esgoto (matéria orgânica ou inorgânica, 
dissolvida ou particulada) e da matéria orgânica 
constituinte da biomassa aeróbia e/ou anaeróbia 
gerada nos processos de tratamento. O conteúdo 
de fósforo no lodo de esgoto sanitário pode va-
riar consideravelmente  de estação para estação, 
em função do tipo de tratamento utilizado e  das 
características qualitativas do esgoto afluente. 
Nas ETEs apresentadas na Tabela 2  o teor deste 
elemento variou de 0,6 % a 3,7 %. Estima-se que 
tais valores poderão aumentar significativa-
mente devido à necessidade futura de adequação 
dos lançamentos de efluentes às exigências am-
bientais, mediante a implantação de processos 
terciários de tratamento (remoção de nutrientes).

Tabela 2 - Principais parâmetros de valor agronômico em lodos produzidos em diversas ETEs do Brasil

Parâmetro
ETE

Barueri
(Barueri-SP)

ETE
Franca        

(Franca-SP)

ETE
Suzano

(Suzano –SP)

ETE 
Lavapés 

(SJ Campos-SP)

ETE
Bertioga

(Bertioga-SP)

ETE
Humaitá

(S. Vicente–SP)

ETE
Bichoró 

(Mongaguá–SP)

ETE
Brasília  

(Brasília–DF)

ETE
Belém

(Curitiba–PR)

Nitrogênio 
total (%) 2,25 5,53 2,31 4,5 3,93 4,10 4,84 5,5 4,91

Fósforo (%) 1,48 0,93 2,65 2,59 2,60 0,6 2,89 3,0 3,70

Potássio (%) 0,01 0,26 0,10 0,39 0,35 0,15 0,10 0,35 0,36

Matéria
orgânica (%) 44 65,2 41 52,6 68,3 63,43 71,35 52,5 69,4

Valores em porcentagem (base seca)  |  Fonte : (TSUTIYA, 2001)
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O nitrogênio constitui também um elemento 
essencial para a produção agrícola e atualmente 
é responsável por aproximadamente 6 % dos gas-
tos em insumos agrícolas (CRAIG; DAVID; BRIAN, 
1996). Ao contrário do fósforo, este elemento é 
abundante no planeta, representando 78 % da 
composição dos gases constituintes da atmos-
fera. Apesar de sua alta disponibilidade, grande 
preocupação vem sendo dada à sua reciclagem, 
visto a produção de fertilizantes nitrogenados 
ser efetuada basicamente pela sintetização do N2 
do ar, produção esta que exige grande dispên-
dio energético. Estima-se que a sintetização de 1 
kg de nitrogênio do ar exija cerca de 12,5 kWh 
(COHIM et al, 2009). 

Para contornar esse problema, grandes esfor-
ços estão sendo empreendidos no sentido de via-
bilizar a reciclagem deste elemento nos sistemas 
de esgotamento sanitário como, por exemplo, a 
separação dos sistemas de coleta dos dejetos de 
urina e fezes (COHIM, et al, 2009).  Tais sistemas 
separadores, que já estão sendo efetivamente im-
plantados nos países nórdicos, permitem que os 
compostos nitrogenados, presentes em grande 
quantidade na urina, possam ser reciclados de 
forma mais fácil e segura. 

Entretanto, é a partir da estação de tratamento 
onde se concentram os maiores esforços para 
a reciclagem do nitrogênio presente no esgoto 
sanitário, principalmente através do condiciona-

mento e disposição agrícola do lodo produzido. 
Os dados apresentados na Tabela 2 mostram que 
o teor de nitrogênio no biossólidos das estações 
de tratamento avaliadas variou de 2,2% a 5,5%, 
constituindo assim o macro nutriente presente 
em maior quantidade neste material.

O potássio é também importante macronu-
triente agrícola, representando atualmente cerca 
de 0,1 % dos gastos mundiais em insumos agrí-
colas. É considerado o oitavo elemento mais 
abundante na crosta da terra, e estima-se que as 
reservas existentes possam suprir o consumo nos 
níveis atuais por aproximadamente 357 anos. Se 
considerarmos as reservas acessíveis totais, este 
período pode ser elevado por mais de 700 anos. 
Tal fato, associado ao baixo teor desse elemento 
no lodo de esgoto (variando de 0,01% a 0,36 % 
- Tabela 2), faz com que pouca preocupação seja 
dirigida à sua reciclagem nas estações de trata-
mento.

Devem-se ressaltar também os benefícios 
econômicos auferidos pela reciclagem dos nu-
trientes e matéria orgânica do lodo. Estudos de-
senvolvidos pela SANEPAR (CORRÊA; CORRÊA, 
2001) sugerem que apenas o nitrogênio, fósforo 
e a matéria orgânica presentes em uma tonelada 
de lodo fresco de esgoto possam representar va-
lor da ordem de R$ 22,00.  Para o lodo seco ter-
micamente, este valor se eleva para R$ 158,60 
(Tabela 3)

Tabela 3 - Valor do biossólido por tonelada de produto úmido

Parâmetros Lodo Fresco Lodo 
Compostado

Lodo 
Caleado

Lodo 
Irradiado Lodo Seco a Calor

Nitrogênio R$ 7,70 R$ 10,90 R$ 10,10 R$ 11,00 R$ 57,50

Fósforo R$ 12,50 R$ 14,00 R$ 20,00 R$ 16,30 R$ 87,70

Matéria Orgânica R$ 1,80 R$ 6,30 R$ 2,00 R$ 2,50 R$ 13,40

CaCO3 R$ 0,0 R$ 0,0 R$ 9,10 R$ 0,0 R$ 0,0

Total R$ 22,00 R$ 31,20 R$ 41,20 R$ 29,80 R$ 158,60

Fonte (CORRÊA; CORRÊA, 2001)
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Pelos aspectos analisados, parece que a res-
posta ao questionamento inicialmente formulado 
não pode ser outra senão a afirmativa: SIM

Contudo, apesar dos inúmeros benefícios ante-
riormente apresentados, esta prática ainda vem 
sendo bastante questionada, inclusive por parte 
da comunidade técnica especializada.

Alguns, por total desconhecimento, acreditam 
que tal destinação é uma forma encontrada pelas 
companhias operadoras para contornar as exi-
gências características de alternativas pretensa-
mente mais atrativas do ponto de vista ambiental 
(aterro sanitário, por exemplo), visando exclusi-
vamente redução de custos e maior facilidade de 
implantação. Ledo engano; todos aqueles que já 
operaram sistemas de tratamento de águas re-
siduárias sabem perfeitamente que não existe 
nada mais cômodo e simples do que encaminhar 
o lodo produzido por uma estação de tratamento 
para aterro, pois requer apenas a viabilização de 
contratos com empresas operadoras de aterro e 
de carregamento e transporte do material. Tais 
contratos são de fácil fiscalização e apresentam, 
muitas vezes, custo inferior aos associados à dis-
posição agrícola. 

Assim, não seria exagero afirmar que, à pri-
meira vista, não existe nada mais atrativo para o 
gerente de uma estação de tratamento do que a 
opção pela destinação em aterro, cujos aspectos 
logísticos são bem mais simples do que os relati-
vos ao uso agrícola. O que verdadeiramente leva 
as companhias a esta prática é a sua sustentabi-
lidade ambiental.

As vantagens do uso agrícola dos biossólidos 
produzidos em estações de tratamento de es-
gotos sanitários estão claramente expressas em 
três dos “considerandos” da Resolução CONAMA 
375, apresentados a seguir:

• Considerando que o lodo de esgoto sanitário 
constitui fonte de matéria orgânica e de nutrien-
tes para as plantas e que sua aplicação no solo 
pode trazer benefícios à agricultura

• Considerando que o uso agrícola do lodo 
de esgoto é uma alternativa que apresenta van-
tagens ambientais quando comparado a outras 
práticas de destinação final

• Considerando que a aplicação de lodo de es-
goto na agricultura se enquadra nos princípios 
de utilização de resíduos de forma ambiental-
mente adequada

Fica claro, portanto, que a referida Resolução 
tem como princípio básico a viabilização da apli-

cação agrícola do lodo, evidentemente de forma 
a não ocasionar efeitos deletérios ao meio am-
biente e à saúde pública.

Logística relacionada ao gerenciamento 
do uso agrícola do lodo

Comparada às outras alternativas de disposi-
ção final, a aplicação do lodo de esgoto para fins 
agrícolas requer uma logística substancialmente 
mais complexa e bastante diferenciada daquelas 
comumente empregadas pelas companhias de 
saneamento na rotina operacional de estações 
de tratamento de esgotos sanitários. Tal logís-
tica envolve aspectos relacionados ao monitora-
mento do material, seleção de áreas, transporte 
e aplicação do material, elaboração de projetos 
agronômicos, registros detalhados que permi-
tam o rastreamento dos lotes aplicados, dentre 
outros. 

Das questões de ordem logística, a de maior 
complexidade é, sem dúvida, a viabilização de 
áreas agrícolas que possam receber, sem grandes 
interrupções, o lodo produzido pelas estações de 
tratamento. 

A compatibilização da produção de lodo e sua 
aplicação no solo devem levar em consideração 
as características inerentes ao processo de adu-
bação de culturas agrícolas, normalmente sujeito 
a períodos sazonais de descontinuidade. Somam-
-se a isto, as imposições da regulamentação  em 
vigor – Resolução CONAMA 375, que, em sua Se-
ção IV, artigo 12, define uma série de restrições 
de períodos de tempo a serem respeitados entre 
duas aplicações sucessivas. Esses são aspectos 
particularmente importantes em grandes plan-
tas, onde se tornaria economicamente inviável 
a implantação de pátios de estocagem com área 
disponível suficiente para acumulação do grande 
volume de lodo gerado entre aplicações subse-
quentes.

A Resolução CONAMA 375 define que a apli-
cação do lodo de esgoto e produtos derivados 
só poderá ocorrer mediante a existência de uma 
Unidade de Gerenciamento de Lodo – UGL, que 
deverá ser devidamente licenciada pelo órgão 
ambiental, segundo os mesmos procedimentos 
adotados para outras fontes de poluição. Estipula 
também que o licenciamento deverá obrigato-
riamente contemplar uma avaliação  geral das 
possíveis áreas de aplicação existentes próximas 
à UGL. Em nenhum momento, é citada a necessi-
dade de licenciamento individual das áreas junto 
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ao órgão competente. Tal fato foi muito discutido 
durante as reuniões do Grupo Técnico – GT en-
carregado pela elaboração da proposta de Reso-
lução e entendeu-se que a aprovação prévia das 
áreas inviabilizaria, do ponto de vista logístico, a 
gestão da aplicação agrícola do lodo. 

Cabe, entretanto, ressaltar que, segundo o ar-
tigo 16 da Resolução CONAMA 375, toda apli-
cação deverá ser condicionada à elaboração de 
projeto agronômico para as áreas de aplicação, 
firmado por profissional devidamente habilitado. 
Tal projeto deverá seguir o roteiro constante no 
Anexo VIII da Resolução e ficará disponível para 
eventuais avaliações do órgão fiscalizador com-
petente.

O transporte também constitui importante as-
pecto relacionado ao gerenciamento da utiliza-
ção agrícola do lodo, visto representar o item de 
maior custo operacional dessa prática. 

Muitas vezes as dificuldades de se encontrar 
áreas aptas e disponíveis para uso agrícola do 
lodo levam à necessidade de executar longos tra-
jetos. No Estado de São Paulo, algumas aplica-
ções são realizadas em áreas situadas cerca de 
170 quilômetros distantes do local de produção. 
Não se pode dizer que exista uma distância má-
xima que inviabilize economicamente o trans-
porte, pois a mesma depende de uma série de 
outros fatores, dentre os quais a existência e tipo 
de estrada de acesso, quantidade e preço de pe-
dágios no percurso, a possibilidade de frete para 
retorno do caminhão até o local da estação, etc... 

 Normalmente, o custo deste item está relacio-
nado à massa ou volume transportado e à quilo-
metragem percorrida (R$ por tonelada ou metro 
cúbico por quilômetro), muito embora outros 
fatores possam desempenhar papel relevante 
em sua composição.   Em plantas localizadas 
em grandes cidades ou regiões metropolitanas, 
cujas rotas de saída e acesso estão quase sempre 
sujeitas a tráfego intenso, o custo do transporte 
pode estar muito mais relacionado ao tempo 
gasto no percurso do que à quilometragem per-
corrida. Recomenda-se assim que, nestes casos, 
o tempo gasto no percurso de entrada e saída de 
grandes cidades seja igualmente considerado na 
composição do custo de transporte do lodo até o 
seu destino final. 

A Resolução CONAMA 375 apresenta, em seu 
Anexo VII, recomendações  quanto ao transporte 
dos biossólidos, não havendo, a nosso ver, maio-
res dificuldades das companhias de saneamento 

em cumpri-las. É importante, porém, ressaltar 
que a Lei Estadual de São Paulo n°12.300, que 
institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos es-
tabelece, no seu artigo 32, as responsabilidades 
do gerador do resíduo. Segundo essa lei, compete 
ao gerador do resíduo sólido a responsabilidade 
pelo seu gerenciamento, desde a geração até a 
destinação final, incluindo o transporte interno e 
externo, mesmo que estas sejam eventualmente 
executadas por terceiros. Não basta assim que 
as companhias de saneamento exijam, apenas 
na contratação, o comprometimento de seus  
prestadores de serviços com relação às normas 
e procedimentos de segurança necessários para 
minimizar riscos de ocorrência de derramamen-
tos dos resíduos durante o trajeto, mas também 
devem se certificar que estas estejam sendo efe-
tivamente cumpridas.

Considerações sobre os limites de parâ-
metros químicos e microbiológicos fixa-
dos pela Resolução CONAMA 375

A Resolução CONAMA 375, em seu artigo 7, es-
tabelece  que a caracterização do lodo de esgoto 
ou produto derivado a ser aplicado deve incluir 
substâncias inorgânicas e orgânicas potencial-
mente tóxica, organismos patogênicos e indica-
dores da qualidade bacteriológica do biossólido.

Substâncias Inorgânicas
A maiores preocupações quanto à presença de 

elementos e substâncias inorgânicas no biossó-
lido restringe-se, basicamente, à presença de me-
tais e metalóides, tendo em vista os problemas 
que estes podem ocasionar às culturas, organis-
mos do solo, seres humanos e outros animais.

Duas metodologias consagradas em nível mun-
dial podem ser distinguidas com relação ao acú-
mulo de metais e metalóides no lodo e no solo: a 
européia, denominada “impacto zero” e a norte 
americana, que utiliza a análise de risco.

A metodologia européia do “impacto zero”, 
também chamada de “balanço de metal”, se ba-
seia na assunção de que a quantidade de metais 
que pode ser adicionada ao solo não deve ser su-
perior àquela que dele é removida pelos proces-
sos naturais, tais como remoção pelas culturas 
agrícolas, erosão do solo e lixiviação. O principal 
objetivo da proposição dessa metodologia é o de 
preservar o solo e outros recursos naturais para 
futuras gerações no estado atual em que se en-
contra, possibilitando ser utilizado para qualquer 
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finalidade (BERTON, 2000).
A metodologia adotada pela Agência Ambien-

tal dos Estados Unidos (USEPA 40 CRF part 503) 
é baseada em avaliação de risco através de 14 
rotas de exposição, preestabelecidas para me-
tais e metalóides após sua incorporação ao solo 
agrícola. A legislação “Standard for the Use or 
Disposal of Sewage Sludge” ( Code of Federal Re-
gulation, Title 40, Part 503), desenvolvida pela    
U. S.  Environmental Protection Agency, foi publi-
cada em 1993. Este documento foi objeto de uma 
grande revisão efetuada em 2002, sendo man-
tidos todos os parâmetros definidos na versão 
original, pois não foram encontradas evidências 
científicas de que estes não eram adequados à 
proteção da saúde pública e meio ambiente (WEF 
HIGHLIGHTS, 2002).

Chang et al (2002), no relatório preparado 
para a Organização Mundial de Saúde –  “Deve-
loping Human Health related Chemical Guideli-

nes for Water and Sewage Sludge Applications 
in Agriculture”, comentam que ambas as meto-
dologias  são válidas e, devido às diferenças de 
filosofia e finalidades, resultam em limites com 
valores numéricos bastante díspares, podendo 
levar à considerações equivocadas. Na realidade, 
com a utilização da metodologia “impacto zero”, 
o limite máximo de concentração de substâncias 
químicas inorgânicas (metais e metalóides) dos 
países da Europa representa o nível de carga má-
ximo de modo a evitar o acúmulo, enquanto que 
os valores fixados na legislação Americana visam 
basicamente à prevenção de efeitos nocivos à 
saúde pública, plantas e outros animais. Ambos 
critérios são conceitualmente defensáveis, muito 
embora os autores do referido relatório recomen-
dem, para países em desenvolvimento, a adoção 
de padrões com base na metodologia da agencia 
ambiental norte americana – EPA. 

A Tabela 4 apresenta os limites máximos de 

PARÂMETRO

Concentração máxima permitida no
biossólido (mg/kg, base seca)

EUA – USEPA 40 
CFR/503

Comunidade Européia 
- Diretiva 86/278 EEC

Brasil - 
CONAMA 375

Arsênio 41 - 41

Bário - - 1300

Cádmio 39 20-40 39

Cobre 1500 1000-1750 1500

Chumbo 300 750-1200 300

Cromio - - 1000

Mercúrio 17 16-25 17

Molibdênio - - 50

Níquel 420 300-400 420

Selênio 100 - 100

Zinco 2800 2500-4000 2800

Tabela 4- Limites de substâncias químicas inorgânicas (metais pesados) para uso agrícola de biossólidos fixados pela 
regulamentação dos EUA, Comunidade Européia (European Community Council, 1986) e CONAMA 375.
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substâncias químicas inorgânicas (metais e meta-
lóides) permitidos para uso agrícola do biossólido 
nas legislações americana, européia e brasileira. 

Observa-se que, para a fixação da maioria dos 
parâmetros, a Resolução CONAMA 375 fez uma 
opção clara pela metodologia de análise de risco 
proposta pela legislação americana USEPA 40 
CRF, Part 503.  O mesmo não ocorreu, entre-
tanto, para a limitação de concentração no lodo 
dos metais crômio, bário e molibdênio, cujos va-
lores se basearam em metodologia proposta pela 
agência ambiental do Estado de São Paulo – CE-
TESB (DIAS, 2004).

A metodologia adotada pela CETESB propõe 
que a determinação da concentração máxima de 
metais pesados no lodo seja fixada mediante a 
utilização da  Equação 1:

É bastante difícil encontrar justificativa plausí-
vel para utilização de metodologias diferenciadas 
para fixação da concentração de metais no lodo, 
como também para a fixação de limites de alguns 
parâmetros (bário, crômio e molibdênio) para 
todo território nacional, baseados em valores 
de referências estabelecidos através de estudos 
simplificados de caracterização de solos do Es-
tado de São Paulo (SÃO PAULO, 2001). Não cabe 
aqui fazer qualquer juízo de valor com relação 

à propriedade e adequação dos limites fixados, 
mas sim quanto à falta de critério utilizado para 
sua definição. 

Substâncias Orgânicas 
A Resolução CONAMA 375 também exige a 

caracterização do lodo para substâncias orgâ-
nicas potencialmente tóxicas indicadas na ta-
bela 1 do ANEXO V da Resolução: são listadas 
34 substâncias que devem ser monitoradas no 
lodo, sem, entretanto, estabelecer o limite má-
ximo permitido para cada uma delas. 

Estudos realizados pela EPA demonstraram 
que substâncias orgânicas não se encontram 
em grande quantidade no lodo de esgoto pro-
duzido nos Estados Unidos da América e que 
seus efeitos adversos à saúde pública decor-
rentes da prática de disposição agrícola não 
são tão importantes quando comparados com 
outras fontes de exposição (SMITH, 2001). 
Sendo assim, tanto a legislação européia, como 
a norte americana optaram pela não exigência 
de monitoramento e fixação de limites máxi-
mos destas substâncias no lodo. 

É, portanto, de se estranhar o fato da regula-
mentação brasileira definir a obrigatoriedade 
de monitoramento de substâncias orgânicas 
sem, contudo, estabelecer os limites máximos 
permitidos. Caso a razão esteja relacionada à 
obtenção de dados sobre a presença e concen-
tração destas substâncias no lodo produzido 
no Brasil, acreditamos que existam formas 
mais apropriadas para atingir este objetivo, tal 
como a realização de campanhas de monitora-
mento, em nível nacional, de lodos oriundos 
de diversas tipologias de sistemas de esgota-
mento sanitário. Desta forma, além de possibi-
litar obtenção de melhor conhecimento sobre 
o objetivo almejado, evitar-se-ia também que 
toda e qualquer estação de tratamento de es-
goto brasileira fosse obrigada a efetuar, pelo 
menos uma vez, o monitoramento das con-
centrações de 34 substâncias orgânicas, cujas 
determinações analíticas requerem sofistica-
dos métodos laboratoriais (cromatografia, por 
exemplo) de custos bastante elevados. 

 Microbiológicos
A Resolução CONAMA 375 estabelece duas 

classes de lodo de esgotos, de acordo com suas 
características microbiológicas.

A Tabela 3 do artigo 11 – seção III define 

Onde 
CL = concentração no lodo, mg/kg;
VA = valor de alerta no solo, mg/kg;
VR = valor de referência no solo, MG/kg;
QS = Quantidade de solo em 1 Hectare, 2.600.000 kg/ha. 
(para uma camada arável de 0,2 m e densidade do solo de 
1300 kg/m3);
TA = taxa de aplicação de lodo, fixada em 5.000 kg/ha;
AA = número de aplicações anuais, fixada em 1 aplicação 
por ano;
T = tempo de aplicação em anos, fixada em 50 anos.
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para lodo classe A as seguintes concentrações 
máximas: coliformes termotolerantes: 103 
NMP/g de ST, ovos viáveis de helmintos: 0,25 
ovo/ g de ST, Salmonella: ausência em 10g de 
ST e vírus: 0,25 UFP ou UFF/g de ST. Para os 
lodos Classe B, os limites máximos se restrin-
gem a coliforme termotolerantes: 106 NMP/g 
de ST e ovos viáveis de helmintos: 10 ovos/g 
de ST.

Os padrões microbiológicos da classe A são 
exatamente os mesmos dos fixados pela legis-
lação norte americana - USEPA 40 CRF, Part 
503, segundo a qual, os lodos enquadrados 
nesta classe não estão sujeitos a qualquer tipo 
de restrição para a sua aplicação e comercia-
lização, podendo inclusive ser adquiridos em 
supermercados para uso doméstico. Entre-
tanto, a Resolução CONAMA 375 estabelece 
uma série de restrições para o uso de lodo 
dessa`classe, podendo se destacar:

• Proibição do uso em pastagens e cultivo 
de olerícolas, tubérculos e raízes, e culturas 
inundadas, como demais culturas cuja parte 
comestível entre em contato com o solo (Ar-
tigo 12)

• Utilização em pastagens em períodos infe-
riores a 24 meses (art 12 , parágrafo 1)

• Proibição de aplicação em solos que irão 
ser utilizados para culturas de olerícolas, tu-
bérculos, raízes e demais culturas cuja super-
fície entre em contato com o solo bem como 
cultivos inundáveis, em períodos inferiores a 
48 meses (artigo 12, parágrafo 2)

Não encontramos razão para o estabeleci-
mento de tais restrições, muito menos qualquer 
estudo técnico-científico que as justifiquem.

Por outro lado, a Norma 503 permite que 
a ausência de patógenos (vírus e helmintos) 
pode ser comprovada pelo monitoramento 
desses microrganismos “ou” de variáveis de 
controle operacional dos processos de redu-
ção adicional de patógenos – PRAP , enquanto 
que  CONAMA 375 estabelece a necessidade 
de monitoramento de ambos. Além disso, a 
regulamentação norte americana estabelece 
que biossólidos classe A devem apresentar 
menos que 1000 Cter/g ST “ou” menos de 3 
salmonelas/4 g ST (limite de decção), e a CO-
NAMA 375/2006 essa alternativa é traduzida 
como “e”.  Com relação a essa questão, o es-
tudo crítico-comparativo sobre as regulamen-
tações brasileira, estadunidense e britânica de 

qualidade microbiológica de biossólidos para 
uso agrícola realizada por Rafael K. X, Bastos, 
Paula Dias Bevilacqua e David Duncan Mara 
(Bastos R.K.X. et al, 2013) afirma:

“A categoria brasileira Classe A claramente 
reproduz a dos EUA, porém apresenta alguns 
aspectos mais rigorosos   ... , a abordagem bra-
sileira parece ignorar o fato de que monitora-
mento de rotina para patógenos  não é prática 
viável, além de desconsiderar o próprio con-
ceito de organismos indicadores e a utilidade 
de variáveis de controle operacional (incorpo-
rados nos procedimentos de APPCC no Reino 
Unido. “

Os limites microbiológicos previstos para a 
classe B foram definidos pela Environmental 
Protection Agency – EPA a partir da caracterís-
tica média da densidade de coliformes termo-
tolerantes de lodos de esgotos produzidos nos 
Estados Unidos em estações que utilizavam, 
na fase sólida, digestores anaeróbios de mé-
dia taxa. Nos estudos desenvolvidos anterior-
mente à promulgação dessa norma, a média 
de concentração deste indicador foi de 2x106 
NMP/g de ST e, por este motivo, esse valor foi 
fixado como limite máximo tentativo. A par-
tir daí, a aplicação agrícola do lodo foi acom-
panhada por estudos epidemiológicos para 
avaliar eventuais problemas à saúde pública 
da população exposta a esta prática (popula-
ção situada no entorno de áreas de aplicação, 
trabalhadores encarregados pela aplicação, 
manuseio, transporte e comercialização e con-
sumidores dos produtos de culturas  que re-
ceberam aplicações de biossólidos). Visto que 
estes estudos não estabelecem “nexo causal” 
entre a aplicação de lodo de esgoto com es-
tas características e aumento da morbimor-
talidade na população exposta, optou-se pela 
manutenção do referido padrão (NATIONAL 
RESEARCH COUNCIL, 1996).

Os mesmos procedimentos foram utilizados 
para o estabelecimento dos padrões micro-
biológicos do lodo classe B no Reino Unido. 
Esta Resolução, entretanto, fixou o limite má-
ximo para coliformes termotolerantes em 106 
NMP/g de ST, devido ao fato de que os estudos 
de caracterização de lodo estabilizado produ-
zidos nas  estações  de esgoto naquele país 
apresentarem valores médios dessa ordem de 
grandeza.

A Resolução CONAMA 375 não realizou os se 
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baseou em qualquer estudo de caracterização 
do lodo digerido produzido no Brasil, optando 
simplesmente pela utilização do padrão esta-
belecido na regulamentação do Reino Unido. 

Tanto a regulamentação norte americana 
como inglesa não fixaram limites máximos 
para concentração de ovos de helmintos viá-
veis para a classe B, muito embora tenha sido 
evidenciada a presença destes organismos 
neste material. Entendeu-se que a aplicação 
de lodo classe B, desde que respeitadas as res-
trições impostas para sua utilização (uso de 
equipamentos individuais ou coletivos de pro-
teção, incorporação ao solo, tipo de cultura, 
etc.), não representa risco significativo para o 
aumento da incidência de helmintoses na po-
pulação exposta. 

A Resolução CONAMA 375, mesmo não es-
tando baseada em qualquer tipo de caracte-
rização, estudo epidemiológico ou análise de 
risco  com relação a ovos de helmintos e em 
discordância com os padrões estabelecidos 
em várias regulamentações vigentes no cená-
rio internacionais para lodos classe B, optou  
pela fixação deste parâmetro em 10 ovos/g de 
ST. Estranha-nos sobremaneira não somente a 
fixação do limite, mas principalmente o valor 
estabelecido, visto não existir qualquer traba-
lho técnico-científico que o justifique.

Ressalta-se ainda, que a regulamentação 
brasileira estabelece, ao contrário das do 
Reino Unido e EUA, a proibição de aplicação 
de biosssólidos classe B em culturas alimentí-
cias e pastagens, Com relação a esse aspecto, o 
estudo desenvolvido por Rafael et colaborado-
res  (Bastos R.K.X. et al, 2013)  afirma:

“Em relação às restrições para os diferen-
tes usos de biossólidos Classe B, as condições 
climáticas brasileiras são, comparadas às dos 
EUA e do Reino Unido, em tese e em geral, 
menos favoráveis à sobrevivência de patóge-
nos, mas, ainda assim, a Resolução CONAMA 
357/2006 estabelece critérios muito mais 
restritivos, ao ponto de proibir a aplicação em 
culturas alimentícias e pastagens. Mais uma 
vez, a abordagem brasileira aparenta ser ex-
tremamente conservadora...”

Considerações finais
O uso agrícola do lodo produzido em esta-

ções de tratamento de esgotos sanitários é 
uma alternativa que apresenta vantagens am-

bientais quando comparada a outras práticas 
de destinação final deste material. Destaque 
especial deve ser dado ao fato dessa prática 
propiciar a necessária reciclagem de nutrien-
tes, cuja importância vem crescendo conside-
ravelmente nos últimos anos devido à previsão 
de aumento de demanda e de escassez futura 
desses elementos. 

Ao contrário do que pensam alguns, as ra-
zões que levam as companhias de saneamento 
a optarem por essa alternativa de destinação 
final do lodo, não estão relacionadas à simpli-
cidade logística de gestão ou custo reduzido 
de sua implantação, mas sim às suas caracte-
rísticas de sustentabildade. 

Mesmo reconhecendo constituir um grande 
avanço na promoção e regulamentação do uso 
agrícola dos lodos produzidos em estações de 
tratamento de esgotos sanitários no território 
nacional, a Resolução CONAMA 375 apresenta 
aspectos  que necessitam ser mais bem discu-
tidos e, eventualmente, alterados, complemen-
tados ou ajustados, de modo a permitir atender 
efetivamente aos propósitos almejados. Para 
tanto, consideramos imprescindível a consti-
tuição de um grupo de trabalho visando pro-
mover sua revisão.
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