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Lodo de Esgoto

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - LEI 12.305/10 

- reciclagem: transformação dos resíduos sólidos em insumos ou 
novos produtos

- não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 
resíduos sólidos

- disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos



Abordagem de Resíduo

.Resolução CONAMA 375/06: Sanepar .Lei nº 6.938/1981 (licenciamento): Caesb

BRASIL
Uso de lodo de esgoto em solos

Fonte: Caesb

Fonte: Sabesp Fonte: Tera

Abordagem de Produto – MAPA
. Botucatu . Jundiaí



Resolução Conama 375/200611 anos

Art. 28. Os critérios técnicos adotados nesta Resolução PODERÃO SER REFORMULADOS E/OU COMPLEMENTADOS A 

QUALQUER TEMPO DE ACORDO COM O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO e a necessidade de 

preservação ambiental, saúde pública e manejo sustentável do solo, DEVENDO SER REVISADA OBRIGATORIAMENTE NO 
SÉTIMO ANO DE SUA PUBLICAÇÃO.

Art. 29. O Ministério do Meio Ambiente coordenará GRUPO DE MONITORAMENTO PERMANENTE para o acompanhamento desta 

Resolução, QUE DEVERÁ SE REUNIR AO MENOS ANUALMENTE, contando com a participação de um representante e respectivo 

suplente dos órgãos de: saúde;  agricultura;  meio ambiente;   planejamento territorial das diferentes esferas de governo;  de instituições de pesquisa e de 
ensino;  dos geradores de lodo de esgoto ou produto derivado;  das UGLs;  das entidades representativas dos órgãos estaduais de meio ambiente;  dos 
órgãos municipais de meio ambiente; e  das organizações não governamentais de meio ambiente

Parágrafo único. O grupo de monitoramento de que trata o caput deste artigo DEVERÁ PRODUZIR E APRESENTAR ANUALMENTE 
AO CONAMA RELATÓRIO contendo recomendações que visem ao aperfeiçoamento desta Resolução. 
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E outros usos em solo?

“Além do caráter sustentável da ação, pelo aproveitamento do insumo, o uso do lodo de 
esgoto nos jardins representa uma considerável redução nos custos” 

“Grande parte do lodo retirado do esgoto coletado e tratado será reaproveitado com a 
fabricação de composto orgânico para adubar praças e jardins na cidade”.

Notícias da internet, Brasil:

Fonte: Caesb

Recuperação de solos degradados
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Biossólido: 

- distingui o lodo de esgoto que terá uso benéfico em solo. 

- produto sólido essencialmente orgânico, produzido por 
processos de tratamento de esgoto, que pode ser 
beneficamente reciclado (USEPA, 1994)

- tem usos benéficos e por isso deve ser tratado como um 
produto e não como um resíduo (Leblanc; Matthews e 
Richard, 2008) 

Diferentes qualidades para diferentes tipos de uso em solos.

Uso benéfico em solos: aplicação controlada de lodo de esgoto em solos, visando o 
aproveitamento de sua capacidade de condicionador de solo e de fornecer nutrientes para o 

desenvolvimento vegetal, evitando riscos à saúde pública e ao ambiente.
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5 anos após a publicação desta Resolução (30/08/2011) somente classe A, exceto que:
- sejam propostos novos critérios ou limites baseados em estudos de avaliação de risco e
- dados epidemiológicos nacionais, demonstrem a segurança do uso do Classe B.

Lodo Classe A e Lodo Classe B

LEGISLAÇÕES INTERNACIONAIS

.Restrição de cultivos

.Restrição de contato

.Boas práticas de manejo
Classe A

processo 

LODO

patógenos < LQM patógenos > LQM

Classe B
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Magalhães (2012) 
Análise crítica da Resolução CONAMA 375/2006 na perspectiva da metodologia de avaliação 
quantitativa de risco microbiológico
Conclusão: riscos toleráveis, com considerável margem de segurança, quando há um intervalo 
de 2 meses entre a aplicação de lodo B, e o cultivo de hortaliças 

Levantamento Sabesp: De 181 artigos, dissertações e teses publicados relacionados à avaliação 
do lodo com fins agrícolas - 141 avaliação utilizando lodo Classe B 

Lodo Classe A e Lodo Classe B
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Licenciamento

Licenciamento ambiental da UGL contemplará obrigatoriamente as áreas de aplicação.
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A Resolução:
- não apresenta métodos atualmente empregados para alguns parâmetros
- lista métodos cujo resultado é apresentado em unidade diferente da 

estabelecida no limite ex. Vírus < 0,25 UFP ou UFF / g de ST; método - DICT50 
por 4 g 

- Indica método que utiliza kits para análises clinicas de fezes humanas. 

Metodologias analíticas

Diversas regiões não possuem laboratórios aptos 
para análise de helmintos e vírus

O desenvolvimento e adequação de métodos para 
realização de análises laboratoriais é constante, e 
evolui conforme o emprego de novas técnicas e 
equipamentos. 
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Resolução Conama: diretrizes gerais,  conceitos e fundamentos técnicos para a 
aplicação do lodo em solos, de forma segura a saúde pública e ao meio ambiente

Órgãos ambientais: especificidades regionais

Outros instrumentos: normas ABNT, guias, manuais técnicos e operacionais

PROPOSTA
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