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Resumo: O processo de tratamento de esgoto gera um resíduo conhecido como lodo de esgoto, 

material abundante em termos de matéria orgânica e nutrientes, o que possibilita a reutilização 

como fertilizante orgânico em atividades agrícolas. Com o objetivo de avaliar a utilização do 

lodo de esgoto como suprimento na agricultura, foi realizada uma revisão bibliográfica a respeito 

de experiências já produzidas sobre o tema. Os resultados encontrados foram adversos, o que 

reforça a importância do cumprimento da legislação, de normas técnicas e do conhecimento 

íntegro do material a ser trabalhado. Porém, a utilização do lodo de esgoto ainda se mostrou 

benéfica ao solo por ser uma boa fonte de nutrientes, sendo assim, a utilização na agricultura se 

apresenta como uma alternativa viável para a disposição final.  
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 SEWAGE SLUDGE AS SUPPLY IN AGRICULTURE 

 

 Abstract: The sewage treatment process generates a residue known as sewage sludge, an 

abundant material in terms of organic matter and nutrients, which makes it possible to reuse as 

organic fertilizer in agricultural activities. With the objective of evaluating the use of sewage 

sludge as a supply in agriculture, a bibliographical review was carried out on the experiences 

already produced on the subject. The results found were adverse, which reinforces the importance 

of compliance with legislation, technical norms and full knowledge of the material to be worked 

on. However, the use of sewage sludge has still been beneficial to the soil because it is a good 

source of nutrients, and thus, the use in agriculture is presented as a viable alternative to the final 

disposal.  
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O lodo pode ser considerado um subproduto sólido ou semissólido advindo dos processos 

de tratamento de esgoto doméstico, e representa em média de 1 a 2 % do volume tratado. 

Entretanto, há um grande acréscimo na geração de lodo ao levar em consideração o esgotamento 

sanitário, e isso é um problema, pois esse material pode acumular passivos ambientais e possui 

custos operacionais de 20 a 60 % de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Esse material é 

rico em matéria orgânica e nutrientes, mas pode conter metais pesados originários de lançamentos 

ilegais de esgotos industriais (REIS, 2016).  

Portanto, o lodo pode ter atributos como instabilidade biológica, transmissão de patógenos 

e contaminantes químicos, levando a degradação da qualidade ambiental. Por isso, o tratamento, 

que visa mais estabilidade e menos volume, e destino adequados são relevantes, além de integrarem 

legalmente o saneamento básico (WELTER et al., 2016).  

Nessa perspectiva, a possível utilização do biossólido em técnicas agronômicas, para 

condicionar solos ou recuperar áreas degradadas, pode favorecer a agricultura e a indústria. Uma 

vez que esse produto é considerado um fertilizante orgânico de baixo custo – pois beneficia a 

produtividade das culturas pela introdução de matéria orgânica do solo, elevação da capacidade de 

troca catiônica (CTC) e retenção água – a indústria economiza com disposição final de resíduos, e 

lucra com a possibilidade de venda do produto (HECK et al., 2013).  

Ademais, segundo a Resolução n. 375, de 2006, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), o uso agrícola do lodo de esgoto (LDE) é considerado uma reutilização de resíduos 

– esgoto sanitário – ambientalmente correta. Mas, a resolução define critérios e procedimentos para 

o uso agrícola de lodo de esgoto e derivados, como os processos de redução de patógenos e 

atratividades de vetores, a fim de evitar riscos à saúde pública e ao ambiente (CONAMA, 2006).  

Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo avaliar a utilização de resíduos de tratamento 

de esgoto sanitário como suprimento na agricultura, a partir de processos de redução de patógenos 

e atratividade de vetores previstos na resolução.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
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A pesquisa, quanto a coleta de dados, é bibliográfica, realizada a partir de material 

publicado no período de 2005 a 2016; e documental, feita com o uso de documentos que não 

possuem tratamento analítico, como a Resolução n. 375, de 2006, do CONAMA. Quanto aos 

objetivos, a pesquisa é exploratória, em que se envolve o levantamento bibliográfico. Já a 

abordagem é qualitativa, sem uso de funções matemáticas, e o método da abordagem é o dedutivo, 

no qual a partir de afirmações menos específicas verdadeiras se resulta em uma conclusão mais 

específica verdadeira (SEVERINO, 2016). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um dos processos de redução significativa e adicional de patógenos e da atratividade de 

vetores disposto na Resolução n. 375, de 2006, é a compostagem. Com relação a este processo, foi 

feito um estudo em Mogi-Guaçu – SP, em que obtiveram um composto orgânico por meio de leiras 

revolvidas. Foram usados o lodo de esgoto obtido em sistema de lodos ativados por batelada com 

aeração prolongada, e resíduos de roçagens de gramíneas (grama-batatais e Brachiaria ssp.) de 

locais públicos (RICCI; PADOVANI; PAULA JÚNIOR, 2010).  

Nesse estudo, o composto atendeu às exigências químicas da legislação em vigor, mas o 

índice de cobertura pelas copas da composição do reflorestamento escolhido não sofreu influência 

do composto de lodo no solo decapitado, fato que pode ser explicado por conta da necessidade 

nutricional das espécies arbóreas brasileiras ser pouco conhecida. Contudo, o uso de composto de 

lodo de esgoto no município foi uma alternativa para a disposição e a recuperação de áreas 

degradadas (RICCI; PADOVANI; PAULA JÚNIOR, 2010).  

Outro exemplo de realização da compostagem foi um experimento em Montes Claros – 

MG, em que fez-se a compostagem em pilhas com o lodo de esgoto e a palha de feijão, para a 

obtenção de uma relação C/N de 30/1. No processo foram monitoradas a temperatura e a umidade 

do composto para um melhor controle. E houve uma adubação em sulcos de plantio com o uso de 

fosfato natural mais o composto de lodo de esgoto (ZUBA JUNIO et al., 2011).  

Os resultados desse experimento mostraram que não houve interação entre as doses de 

fosfato natural e de composto de lodo de esgoto com relação aos teores de metais pesados no solo, 

portanto o fosfato não influenciou nos teores de metais pesados no solo. Mas, diferente do outro 
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experimento, os teores de metais no solo aumentam pela aplicação de composto de lodo de esgoto 

(ZUBA JUNIO et al., 2011). 

Além do processo de compostagem, verifica-se na mesma Resolução a estabilização com 

cal, sendo este um processo de redução significativa de patógenos e da atratividade de vetores. 

Essa aplicação foi verificada em um estudo realizado na cidade de Viçosa – MG, aonde a cal 

hidratada (Ca (OH)2) foi incorporada ao lodo com a finalidade de promover a sua higienização, 

para então serem observados os efeitos provocados por diferentes doses aplicadas do lodo caleado 

sobre as características químicas do solo utilizado para o cultivo de milho (FIA; MATOS; 

AGUIRRE, 2005).  

Com relação ao adubo utilizado, o lodo caleado foi a única fonte de adubação aplicada, 

sendo que após a análise química do solo constatou-se que a adição de cal ao solo provocou o 

aumento do pH e da condutividade elétrica, além da elevação da concentração de nutrientes e 

diminuição da quantidade de metais pesados, o que resultou no aumento da fertilidade do solo. 

Porém, constatou-se que a as doses de lodo caleado precisam ser calculadas e aplicadas em 

quantidades específicas, de acordo com o solo que será utilizado para plantio, bem como com a 

cultura que será cultivada, visto que em doses inadequadas, o biossólido pode provocar aumentos 

de pH não desejáveis ao solo (FIA; MATOS; AGUIRRE, 2005).  

Outro processo de redução adicional de patógenos e da atratividade de vetores citado na 

Resolução é a secagem térmica. Este é observado no trabalho de Guedes (2005), feito em Itatinga 

– SP, no qual os resultados mostraram que a aplicação de biossólido, tratado com secagem a 40 ºC 

em estufas de ventilação forçada, alterou o desenvolvimento e o estado nutricional do povoamento 

de Eucalyptus grandis, evidenciando que a produção de fitomassa arbórea pelos eucaliptos que 

receberam o tratamento do biossólido + potássio e fósforo mineral foi significativamente maior 

que no tratamento testemunha e a fertilização mineral.  

Outro ponto relevante, foi que com o aumento nas doses de biossólido, houve um 

significativo aumento na produção de serapilheira e na devolução de nutrientes ao solo, 

assegurando assim um eficiente padrão de reciclagem de nutrientes e maior sustentabilidade 

produtiva do ambiente (GUEDES, 2005). 
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Vale mencionar ainda a alternativa de tratamento e reuso do lodo de esgoto na agricultura, 

demonstrada por Gomes, Nascimento e Biondi (2007), que realizaram um estudo em Carpina – PE 

com a finalidade de avaliar a produtividade, a composição mineral de plantas de milho e a dose de 

lodo para máxima eficiência agronômica em solo tratado com diferentes doses de lodo de esgoto 

anaeróbico, proveniente de quatro leitos de secagem da ETE, processo de redução significativa de 

patógenos indicado também pela Resolução.  

Para isso, é necessário um tratamento prévio do lodo a fim de ficar apto a ser utilizado de 

maneira a atender as necessidades específicas da cultura do milho (Zea Mays). Para tanto, as 

amostras de lodo foram colocadas para secar em estufas, depois foram pesadas para a determinação 

da umidade, e em seguida destorroadas e trituradas em almofariz, e por último essas amostras 

foram submetidas à digestão sulfúrica e nítrico-perclórica (GOMES; NASCIMENTO; BIONDI, 

2007).  

Como resultado, constatou-se que as doses de lodo até a aplicação de 26 t/ha geraram um 

aumento na produção de grãos, proporcionando máxima eficiência para a produção de milho, e 

elevando os teores de Cálcio, Magnésio, Cobre, Manganês e Zinco. Os teores de Nitrogênio, 

Magnésio e Ferro aumentaram, porém não o suficiente para suprir as necessidades nutricionais das 

plantas. Notou-se também que os teores de Potássio nas folhas não foram alterados (GOMES; 

NASCIMENTO; BIONDI, 2007).  

Entre os métodos citados, o estudo de Ricci, Padovani e Paula Júnior (2010) atingiu bons 

resultados, de maneira clara e concisa, assim como Fia, Matos e Aguirre (2005), Guedes (2005), e 

Gomes, Nascimento e Biondi (2007), com resultados significativamente satisfatórios, desde que 

observados alguns aspectos, como a dosagem correta do material. Já Zuba Junio et al. (2011) não 

conseguiram detectar uma interação entre os compostos utilizados, o que dificulta a obtenção dos 

resultados pretendidos. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O uso do lodo de esgoto (LDE) na agricultura deve estar condicionado ao cumprimento de 

parâmetros e critérios já estabelecidos por normas técnicas, assim como a melhoria e adequação 

das normatizações faz-se indispensável ao auxílio no manejo, controle, fiscalização e uso de LDE 
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na agricultura, visto que as experiências do uso deste material em ambiente agrícola possuem 

resultados divergentes, ainda que comprovados os benefícios quanto ao acréscimo de nutrientes e 

fertilidade do solo.  

Ainda assim, mostra-se viável a utilização do lodo de esgoto tratado como potencial 

condicionador e enriquecedor de nutrientes no solo. Entretanto, é importante utilizá-lo sob os 

vários processos e técnicas legais, a fim de que o tratamento de estabilização e destinação final 

sejam ambientalmente adequados, e o material seja passível de utilização na agricultura. 
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