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Introdução 

O lodo de esgoto (LE) é um subproduto gerado nas estações de tratamento de esgoto rico 

em nitrogênio, fósforo, micronutrientes e matéria orgânica e, por isso sua utilização como 

fertilizante para melhoramento e recuperação de solo é indicado na literatura. Entretanto, em 

sua composição pode haver algumas substâncias, como metais, sódio e fósforo, que em 

altas concentrações podem ser prejudiciais à fauna edáfica. 

Com isto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a toxicidade do lodo de esgoto 

aplicado ao solo.  

Metodologia 

Para avaliar a toxicidade do LE, foram realizados ensaios de toxicidade aguda com minhoca 

Eisenia andrei (ABNT NBR 15577) e teste de germinação e crescimento inicial de plantas 

com Raphanus sativus (ABNT NBR ISSO 11269-2). 

Preparo das amostras 

As amostras de LE foram coletadas em uma Estação de Tratamento de Esgoto do município 

de Juiz de Fora, MG, que utiliza processos de Lodos Ativados por aeração prolongada. O  

LE produzido passa por um digestor aeróbio para estabilização e, posteriormente, por uma 

centrífuga para deságue. A amostra de lodo foi coletada logo após o processo de deságue, 

sem passar por nenhum processo de desinfecção. O solo foi coletado em uma propriedade 

rural do município de Juiz de Fora, MG, (651217,70 m L, 7592993,20 m S e 23K). Esta área 

foi escolhida para obtenção das amostras de solo por apresentar-se degrada devido à 

plantação de monocultura intensiva durante muitos anos. Todas as amostras foram levadas 

para o Laboratório de Qualidade Ambiental (LAQUA) da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (Juiz de Fora, MG), onde foram realizados os procedimentos de preparação das 

amostras, pesagem e mistura dos tratamentos, obtidos das seguintes proporções (lodo/solo) 

em peso seco: 15ton/ha, 30ton/ha, 60ton/ha, 120ton/ha e 240ton/ha 

(8,08g/kg; 16,15g/kg; 32,31g/kg;  64,62g/kg; e 129,24g/kg, respectivamente). Para se chegar 

nestas dosagens, utilizou-se como referência a dose recomendada por Colodro et al. (2007), 

60 ton lodo/ha para recuperação de áreas degradadas, e as outras dosagens utilizadas 

foram dosagens acima e duas dosagens abaixo da recomendada.  Além destas dosagens 

foram realizados testes com o solo puro e lodo puro. 

Experimento 

O teste com minhoca foi realizado no laboratório MinhoLab da empresa MinhoBox® (Juiz de 

Fora, MG). Foram utilizados recipientes plásticos (2,5L) contendo 500g (peso seco) de 

substrato e 10 minhocas adultas, cliteladas e com peso aproximado de 300mg cada, sendo 

quatro réplicas por tratamento. Estes foram mantidos à 23,7±1,8 ºC e fotoperíodo 12L:12E 

(Figura 1 e 2). O teste teve duração de 14 dias sendo registrada a letalidade dos organismos 

no 7° e último dia, sendo o indivíduo considerado morto após não responder a um estímulo 

mecânico. 

O teste com R. sativus, realizado no LAQUA, teve duração de 21 dias, sendo que, além das 

dosagens citadas foi utilizado um tratamento contendo solo fértil como controle positivo. 

Foram montadas quatro réplicas para cada dosagem e oito réplicas para os controles. O 

teste foi realizado em vasos com 9,5 cm de diâmetro, sendo plantadas 10 sementes por 

vaso e mantidos à 23,0±1,8 ºC e fotoperíodo 16L:8E (Figura 3 e 4). 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

A partir dos resultados é possível concluir que o LE testado não apresentou toxicidade para 

as espécies testadas. No entanto há algumas recomendações que são importantes ressaltar: 

  

1) Para utilização do LE em solos, faz-se necessária análises prévias e monitoramento da 

concentração de metais pesados, apesar de provavelmente não apresentar alta carga 

dessas substâncias por ser de origem domésticas, e de possíveis organismos patogênicos 

pois, a absorção e/ou acumulação de metais pelas plantas e pela macro-pedofauna favorece 

a inserção dos contaminantes na cadeia trófica, prejudicando a saúde dos ecossistemas e a 

inserção de microorganismos patogênicos no ambiente pode modificar a atividade 

microbiana do solo, bem como causar sérios efeitos negativos à saúde humana; 

2) Testes crônicos também são necessários para a completa verificação de toxicidade da 

aplicação do LE no solo. As minhocas, por exemplo, podem não ter sofrido efeitos letais, 

como visto no  teste agudo, mas podem sofrer algum efeito sub-letal (reprodução, diminuição 

de biomassa e outros) detectáveis pelos testes crônicos. 

Parâmetros LED C- C+ 

Teor de umidade (%) 67,5 15,6 - 

Teor de matéria orgânica (dag/kg) 27,89 4,92 5,32 

N-total (dag/dm3) 2,42 0,597 - 

Teor de P (mg/dm3) 950,0 3,87 3,87 

Teor de K (mg/dm3) 993,0 3,91 3,91 

Na (mg/dm3) 290,66 3,97 3,97 

pH 6,36 3,87 4,31 

No teste de toxicidade com a minhoca E. andrei, a taxa de mortalidade ficou abaixo de 10% em 

todos os tratamentos não sendo observada diferença significativa (p>0,05) dos tratamentos com 

o controle, pelo teste Kruskal-Wallis. Portanto, para este teste, dosagens testadas e duração do 

teste, o LE não  apresentou efeitos tóxicos aos organismos-teste. 

Tabela 1 -  Caracterização química do LED e Solos (controles positivo e negativo) 

utilizados no experimento (adaptado de Carvalho et al., 2017) 
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Resultados e Discussão 

Na Tabela 1, são apresentados apenas alguns resultados de parâmetros físico-químicos, 

avaliados no trabalho Carvalho et al. (2017),  dos solos-controle e do LED. 

 

Figura 1: Sala de incubação (temperatura e períodos de 

luz controlados) das minhocas durante o teste de 

toxicidade com Lodo de esgoto.  

Também não foi abservada diferença significativa (p>0,05) na taxa de germinação de R. sativus, 

estando esta acima de 95% para todos os tratamentos.  

Figura 2: Recipiente-teste contendo 10 minhocas e a 

mistura solo-lodo de esgoto.  

Com relação ao crescimento inicial, avaliada em peso seco da parte aérea, foi verificado um 

ganho de biomassa com o aumento das dosagens de lodo no solo degradado (cont. pos.: 

59,3±10,2mg; cont. neg.: 40,8±10,0mg; 15t/ha: 36,2±2,2mg; 30 t/ha: 38,5±6,7mg; 60t/ha: 

40,5±5,1mg; 120t/ha: 52,3±6,5mg; 240t/ha: 51,3±11,2mg; lodo puro: 74,8±7,9mg), o que está 

relacionado com a melhora da fertilidade do solo a partir da aplicação do lodo (Figura 5). 

Figura 5: peso seco da parte aérea das plântulas de R. sativus obtidas em cada 

tratamento.  

Figura 4: Plântulas de R. sativus germinadas no teste de 

toxicidade com mistura solo e lodo de esgoto.  
Figura 3: Teste de germinação com R. sativus com solo e 

lodo de esgoto. 

De acordo com Carvalho et al. (2017), houve progressiva melhora na fertilidade do solo 

nas dosagens de lodo testadas, visto que obteve-se altos níveis de fósforo e potássio nas 

máximas dosagens. O  incremento de matéria orgânica no solo proporcionou formação de 

agregados de solo maiores e aumento da capacidade de troca catiônica, permitindo um 

maior armazenamento de elementos catiônicos no solo, e ambos indicam melhora da 

qualidade do solo. E de acordo com o presente trabalho, não houve toxicidade do lodo 

sobre as espécies testadas, favorecendo sua indicação para uso na recuperação de solos 

degradados. 


