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RESUMO 
 
O saneamento básico é importante para o desenvolvimento de uma região. Por meio dele, 

criam-se condições de higienização necessárias para o bem-estar da população. Com o 

tratamento, surgem inconvenientes a serem superados: a produção de gases odoríferos e 

corrosivos e o principal desafio, que é a disposição adequada do lodo de esgoto. Este estudo 

avalia o comportamento de metais com a aplicação agrícola do lodo de esgoto, além de 

estimar a quantidade do gás metano. O experimento foi desenvolvido em campo, num 

Latossolo Vermelho distrófico de textura média, nos anos 2000/2001 e 2001/2002 com quatro 

safras agrícolas, utilizando-se o lodo de esgoto, sem neutralização, produzido na Estação de 

Tratamento de Esgoto, ETE-1, da SANEPAR - Maringá-PR, com aplicações anuais nas doses 

de 06, 20, 40, 60, 80 t ha-1 base seca, do material, como fertilizante para o milho, comparado 

com uma testemunha (sem adição do lodo). Nos dias da incorporação do resíduo foram 

coletadas amostras de solo nas profundidades de 5, 20, 40 e 60 cm. Após 30, 60, 90 e 120 dias 

da incorporação do lodo ao solo, foram colhidas cinco plantas para análises. A cada 30 dias 

foram avaliados os teores totais e disponíveis na camada 0-20cm, de metais no solo. Nas 

quatro semeaduras, aos 120 dias da germinação do milho, avaliou-se a produtividade. Os 

resultados obtidos permitiram concluir que a aplicação em taxas de até 80 t ha-1, promoveu 

aumento proporcional de matéria seca das plantas. Os teores de metais no solo tiveram 

comportamento similar na planta e nos grãos aumentando com o acréscimo das doses 

aplicadas. A mobilidade de metais pesados demonstrou limitado movimento em 

profundidade, permanecendo na camada de incorporação. As quantidades Cd, Cr, Ni e Pb 

removidas do solo pela solução de DTPA-TEA, estiveram abaixo do limite de determinação 

do método analítico empregado, sendo o mesmo observado para plantas e grãos de milho. A 

adição Cu e Zn via lodo de esgoto contribuiu para aumentar os teores destes no solo e a 

absorção pelas plantas e grãos. Foi verificado que, com a aplicação de 80 t ha-1, podem ser 

exportados da área por meio dos grãos 66,02 kg ha-1 e 227,83 kg ha-1, respectivamente para os 

metais Cu e Zn. A estimativa da produção de metano pelo reator RALF que gerou o lodo 

indicou um potencial de 146,10 kg/dia. 

Palavras-chave: Lodo de Esgoto, Biossólido, Acúmulo, Disponibilidade e Exportação de 

Metais pesados.        



SUMMARY 

 

It is essential to any region develops a basic sanitation system and through it creates 

conditions to hygiene in order to reach a high quality of life of the population. During 

treatment, problems may appear and must be managed. The odoriferous and corrosive gas 

production is the meaningful challenge solved with an adequate use of the sewage sludge. This 

study evaluates the behavior of heavy metals when applying sewage sludge in agriculture and 

indeed estimates the quantity of methane gas. The experiment was developed in field in a 

dystrophic red latosol of middle texture (LVd), in the years of 2000/01 and 2001/02 in four 

plantings, utilizing sewage sludge without neutralization, produced in the ETE-1 Sludge 

treatment Station, of SANEPAR, a Company of water treatment sited in Maringá, State of 

Paraná, Brazil, with annual applications in the following doses of 06, 20, 40, 60, 80 t ha-1 basis 

of dry matter as a fertilizer to maize compared to a witness (without addition of sludge). 

During the days of residue incorporating it was made a sample collection of the soil in 5, 20, 

40 and 60 cm deepness. After 30, 60, 90 and 120 days of sewage sludge incorporation in the 

soil, five plants were collected to analysis. Each thirty days, it was made an evaluation of the 

total quantities of metal in soil. In four plantings, 120 days of maize germination, it was 

evaluated the productivity. The results permit to conclude that the application until 80 t.ha-1, 

promoted a proportional increase of the dry matter of plants. The metal quantity in soil 

presented similar behavior in the plant and in the grains, directly increasing together with the 

increase of the applied doses. The mobility of heavy metal presented deep and restricted 

movement, keeping it in the incorporating layer. The quantities of Cd, Cr, Ni and Pb removed 

from the soil by DTPA-TEA solution were below the limit of the determination of the 

analytical method employed, whuch was the same observed to plants and maize grains. The 

addition of Cu and Zn though sewage sludge, contributed to increase its quantities in the soil 

and the absorption of plants and grains. It was verified the exportation of Cu and Zn during 

application of 80 t ha-1 through the grains 66,02 kg ha-1 and 227,83 kg ha-1, respectively. The 

estimative of production of methane by the UASB reactor which generated the sludge 

indicated a 146,10 kg/day potential.  

Keywords: sewage sludge, biosolid, metal disposability and accumulation, exportation of 
heavy metals.  



 
GLOSSÁRIO 

 

 

APC – Assessoria de Planejamento e Controle 

DQO – Demanda Química de Oxigênio 

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

CFR- Code of Federal Regulations 

DAFA – Digestor anaeróbio de fluxo ascendente 

DTPA – ácido dietileno triamino pentaacético 

EESC-USP – Escola de Engenharia de São Carlos 

ETE- Estação de Tratamento de Esgotos. 

RALF – Reator anaeróbio de leito fluidizado 

SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná 

STS – Sólidos totais em suspensão = SST  

UASB – Up flow anaerobic sludge blanket. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O acesso à água potável é uma necessidade universal e, sem dúvida, 

considerado um direito humano. Ainda hoje, 1,1 bilhão de pessoas (18% da população 

mundial) não tem acesso a fontes de abastecimento de água potável e 2,4 bilhões não têm 

acesso a serviços de saneamento (OMS-2001). Uma vez fornecida à população, a água potável 

torna-se poluída e é reconduzida ao meio como esgoto ocasionando degradação ambiental e 

condenando, em muitas situações, as populações que habitam regiões próximas aos corpos 

hídricos receptores. É importante ressaltar que, a urbanização acelerada gerou um déficit de 

infra-estrutura de serviços urbanos, entre os quais se destaca o saneamento básico.  

Em geral, as Estações de Tratamentos de Esgotos (ETE) recebem os 

esgotos in natura e os submetem a uma série de processos físicos e químicos que têm por 

objetivo eliminar da água contaminada as diversas substâncias indesejáveis nela contida, 

possibilitando o seu retorno ao ambiente com características sanitárias adequadas.  
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No Paraná, desde a década de 90, a SANEPAR (Companhia de 

Saneamento do Paraná) vem ampliando significativamente seus serviços de coleta e 

tratamento de esgoto. O sistema de tratamento predominante no estado é realizado por reatores 

Anaeróbios de Leito Fluidizado (RALF), uma variação dos reatores UASB (Reatores 

anaeróbios de fluxo ascendente com manta de lodo). Uma das características desses reatores é 

a produção de gases, que pode variar de 5 a 20 L/pessoa .dia, sendo que o metano, representa 

de 50 a 70% dos gases e pode ser uma opção energética para diversas atividades.  

O lodo de esgoto gerado, denominado biossólido, é seco em leitos de 

secagem, apresentando umidade final de 30 a 40%. A disposição final deste resíduo representa 

um desafio em todo o mundo e requer soluções definitivas. Normalmente, é descartado em 

aterros sanitários exclusivos ou em conjunto com o lixo doméstico ou, ainda, adotando-se 

outras alternativas como a incineração ou a reciclagem agrícola.  

A reciclagem agrícola tem se destacado por reduzir a quantidade de 

resíduos, por viabilizar as quantidades de nutrientes, promover as melhorias químicas, físicas e 

biológicas nos solos e por apresentar uma solução definitiva para a disposição de grandes 

quantidades de lodo de esgoto. 

O lodo, embora apresente uma dinâmica de nutrientes no solo, também 

pode oferecer riscos. Além da lixiviação, principalmente de nitratos, e do acúmulo de metais 

pesados no perfil do solo, o lodo, quando não higienizado, pode constituir, ainda, veículo de 

doenças com potencial de disseminação pelos corpos hídricos. Portanto, dependendo das suas 

origens, os biossólidos podem apresentar características que venham a limitar seu emprego 

na agricultura. Dentre estas, destacam-se: presença de patógenos, compostos orgânicos 

persistentes e tóxicos, compostos nitrogenados em excesso e metais pesados.  
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Diversos autores têm chamado a atenção para as limitações quanto ao 

uso agrícola de biossólidos devido a presença de metais pesados, entre eles, Kim et al. (1988), 

Chang et al. (1997) e Raij (1998). Uma das preocupações se refere a possibilidade de 

movimentação e conseqüente contaminação de camadas subsuperficiais do solo e águas 

subterrâneas por esses metais.  

A disponibilidade dos íons metálicos, entre eles os nutrientes, na 

solução do solo depende de uma série de fatores, tais como: pH, CTC, teor de matéria 

orgânica, textura e composição argilosa do solo, competição por outros cátions pelos sítios de 

absorção, etc (Hooda & Alloway, 1996).  

Diferindo-se muito dos solos de regiões temperadas, em nossos solos, 

devemos aumentar a preocupação com a extrapolação das quantidades de metais possíveis de 

serem adicionados, pois nas regiões tropicais, estes se caracterizam por serem, na sua grande 

maioria, ácidos, com baixa CTC e baixos teores de matéria orgânica. 

Portanto, ainda não há um consenso na dose requerida para as culturas, 

pois, poucos trabalhos foram desenvolvidos com adição de metais via resíduos orgânicos. 

Além disso, existem grandes flutuações na sua composição e ainda, as dificuldades em prever 

o comportamento de alguns metais em função dos tipos de solos, limitando a aplicação de 

doses mais elevadas de resíduos e a comparação com os limites máximos permitidos da 

legislação européia ou americana. Devido à falta de uma legislação nacional, no Estado de São 

Paulo, os limites para poluentes no biossólido seguem a orientação norte-americana, enquanto 

que no Paraná tende para européia que é mais restritiva. 

Face ao exposto, na primeira etapa desse trabalho, avaliou-se a 

aplicação de biossólido gerado em reatores RALF da ETE-01 da cidade de Maringá, em solo 
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da região cultivado com milho, observando-se o comportamento de metais pesados no solo e 

nas plantas. Verificou-se, também, o potencial de geração de gases pelos reatores.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

   2.1 Tratamento de esgoto e geração do lodo 

         2.1.1 Aspectos Gerais 

 

Na etapa inicial de controle de poluição das águas preocupa-se 

normalmente com o tratamento dos esgotos, deixando-se em segundo plano a solução dos 

problemas do lodo gerado no tratamento.  

A maior preocupação com esse lodo se restringe a sua estabilização e 

sua desidratação para que se atinja um teor de sólidos na faixa de 15 a 40%, sendo que na sua 

retirada da área da estação de tratamento de esgoto (ETE) nem sempre existe definição do 

destino final.  
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Como vem acontecendo em várias ETE implantadas no Brasil, 

soluções mais adequadas para a disposição desses sólidos, passam a receber maior atenção 

com o controle do meio ambiente.  

A produção de esgoto doméstico residencial e industrial é muito 

importante para que se possa estimar as características do esgoto sanitário.  

A quantidade de esgoto doméstico produzido, expressa em L/dia, é 

afetada por diversos fatores (condições climáticas, tamanho e condições econômicas da 

população, grau de industrialização etc.).  

A contribuição de esgoto doméstico por habitante no Brasil, é bastante 

variável e está na faixa de 80 a 200 L/dia (Além Sobrinho, 2001).  

O esgoto sanitário é composto por mais de 98% de água, sendo o 

restante referente a compostos orgânicos (proteínas: 40 a 60%; carboidratos: 25 a 50%; óleos e 

graxas: 10%), nutrientes (N, P), metais, sólidos grosseiros, compostos não biodegradáveis, 

organismos patogênicos, etc. 

 

         2.1.2 Características dos efluentes das ETE e a legislação 

 

As legislações federal e estadual classificam seus corpos de água em 

função de sua utilização, sendo que foram estabelecidos para cada classe de água, os padrões 

de qualidade a serem obedecidos.  

Para os corpos receptores (classe 2) no Brasil, destacam-se os 

seguintes parâmetros como padrões de qualidade: BDO < 5 mg L-1; OD > 5 mg L-1; 
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Nitrogênio como nitrato < 10 mg L-1; de N amônia não ionizável ≤ 0,02 mg L-1; fósforo < 

0,025 mg L-1.  

Existe hoje no Brasil forte tendência à utilização da combinação de 

processos anaeróbios, particularmente reatores UASB e processos aeróbios, para ter um 

efluente final com características equivalentes a de sistemas de tratamento biológico somente 

aeróbio, com DBO < 20-30 mg L-1.  

Na EESC-USP, Sousa (1996) operou, em laboratório, experimento 

com esgoto sintético, num sistema composto de reator UASB seguido de lodos ativados em 

batelada, e não observou problemas com crescimento de organismos filamentosos; porém 

durante parte do experimento houve adição de cloreto férrico, com o objetivo de remover 

fósforo e tal adição seguramente controlou o crescimento de filamentos.  

Existe certa preocupação com o uso de reatores UASB, seguido por 

lodos ativados, sendo que vários estudos estão em andamento.  

No município de Piracicaba, Estado de São Paulo, está em operação 

uma ETE com reator UASB com sistema de lodos ativados dimensionado para baixa 

concentração de sólidos suspensos no tanque de aeração.  

Nesse sistema não foram observados problemas de filamentos e o 

efluente final vem apresentando DBO5 < 30 mg L-1 e SST < 30 mg L-1. O custo de 

implantação da ETE foi de R$ 50,00/habitante1 ETE com reatores UASB seguido de filtro 

biológico foram projetados, destacando-se o caso do sistema de esgoto sanitário de Londrina, 

e Cambé-PR, da SANEPAR, em que três ETE foram projetadas, sendo que a ETE de 

                                                 
1 CAMPOS, J. R. (Coord.) Tratamento de esgotos sanitários por processo anaeróbio e disposição controlado no solo. Rio 
de Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1999. 435 p. (Informação pessoal). 
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Caçadores está em operação desde de 1998. A DBO do efluente vem se mantendo abaixo de 

30 mg L-1, segundo informações da SANEPAR.  

Atualmente, algumas concepções de ETE por lodos ativados de alta 

taxa, não fazem uso de decantador primário e de estabilizador biológico do lodo (estabilização 

com cal requerendo cerca de 35% em relação a quantidade de sólidos do lodo), pois visam 

minimizar o investimento na implantação da ETE, porém resultam em produção maior de lodo 

para a disposição final e requerendo maiores cuidados, pois a lixiviação da cal pode resultar 

em lodo novamente não estabilizado (Além Sobrinho, 2001). 

 

 

         2.1.3 Características de sistemas de tratamento de esgoto com maior potencial de  

                  uso no Brasil 

 

Serão feitas algumas observações relativas à produção de lodo, 

características do efluente e tendo em vista a remoção de matéria carbonácea (DBO), com e 

sem nitrificação (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Sistemas de tratamento de esgoto com maior potencial de uso no Brasil. 

ETE 
Qualidade do 

efluente 
DBO5  

SST N amoniacal Lodo produzido 
Lodo estabilizado/Custo 

estimado da 
implantação 

Energia para 
aeração 

ETE com reator UASB 
sem tratamento 
complementar 

60 a 100 mg L-1  
 40 a 80 mg L -1 >30 mg L-1 15 a 20 g 

SST/habitante dia 

R$ 25 a 35/hab. (Para 
50.000 a 500.000 
habitantes) 

- 

ETE convencional 
com lodos ativados 
(decantador primário, 
tanque de aeração e 
decantador secundário, 
adensador de lodo e 
digestor anaeróbio) 

 
< 20 mg L-1 

 
< 3 mg L-1 < 5 mg L- 1 30 a 35 g 

SST/habitante dia 

RS 120 a 160/hab. 
(Para 200.000 a 
600.000 habitantes) 

aproximadamente 
20 kWh/habitante 
ano. 

ETE convencional 
com filtro biológico de 
alta taxa (decantador 
primário, filtro 
biológico e decantador 
secundário, adensador 
de lodo e digestor 
anaeróbio) 

 
< 30 mg L-1 

 
< 30 mg L-1 > 15 mg L-1 35 a 40 g 

SST/habitante dia; 
R$ 100 a 
130/habitantes - 

ETE com lodos 
ativados por aeração 
prolongada (18 a 30 
dias, sem decantador 
primário) 

 
< 20 mg L-1 

 
< 40 mg L-1 < 5 mg L-1 40 a 45 g 

SST/habitante dia 

Lodo estabilizado 
aerobicamente, mais 
difícil de desidratar; 
R$ 60 a 80/hab. (Para 
50.000 a 150.000 
habitantes); 

aproximadamente 
35 kWh/habitante 
ano. 
 

Fonte: Bettiol & Camargo, 2000.                                                              continua............... 
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Tabela 1 - Sistemas de tratamento de esgoto com maior potencial de uso no Brasil. 

ETE 
Qualidade do 

efluente 
DBO5  

SST N amoniacal Lodo produzido 
Lodo estabilizado/Custo 

estimado da 
implantação 

Energia para 
aeração 

ETE com lodos 
ativados (1,0 a 10 dias, 
sem decantador 
primário e sem 
digestor de lodo, 
tanque de aeração com 
oxigênio puro) 

 
< 30 mg L-1 

 
< 30 mg L-1  >15 mg L-1 dia 

65 a 70 g 
SST/habitante.dia 
de lodo não 
digerido; para a 
estabilização com 
cal (pH>11), 
chega-se 90 a 95g 
SST/habitante 

R$ 80 a 90/hab. (Para 
200.000 a 500.000 
habitantes) 

aproximadamente 
15 kWh/habitante 

ETE com reator UASB 
seguido de lodos 
ativados , a operação 
de lodo ativados com 
alta taxa (< 3dias, sem 
nitrificação), 

 
< 20 mg L-1 

 
< 30 mg L-1  > 20 mg L-1 < 25 a 30 g 

SST/habitante dia; 

Lodo digerido; Custo 
estimado de 
implantação: R$ 50 a 
80/hab. (Para 50.000 
a 500.000 habitantes) 

Energia para 
aeração: 
aproximadamente 6 
kWh/habitante ano 

ETE com reator UASB 
seguido de filtro 
biológico de alta taxa 

 
< 30 mg L-1 

 
< 30 mg L-1  > 20 mg L-1  25 a 30 g 

SST/habitante dia 

Lodo digerido; Custo 
estimado de 
implantação: RS 50 a 
80/hab. (Para 20.000 
a   200.000 
habitantes) 

 

ETE com reator UASB 
seguido de filtro 
biológico aerado 
submerso (sem 
nitrificação 

 
< 20 mg L-1 

 
< 30 mg L-1  > 20 mg L -1  25 a 30 g 

SST/habitante dia RS 80 a 100/hab. 
aproximadamente 
~ 6 kWh/habitante 
ano. 

Lagoas aeradas 
aeróbias seguidas de 
lagoas de decantação 

< 30 mg L-1 < 40 mg L-1  > 25 mg L-1 

15 a 25 g 
SST/habitante dia, 
com remoção de 
lodo digerido a 
cada 4 a 5 anos 

RS 50 a 70/hab.  
(Para 30.000 a 
200.000 habitantes); 

22 kWh/habitante 
ano. 
 

Fonte: Bettiol & Camargo, 2000.  
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   2.2 Reatores de manta de lodo  

 

A aceitação e disseminação da tecnologia anaeróbia para o tratamento 

de esgotos domésticos, notadamente dos reatores do tipo UASB, colocam o Brasil em posição 

de destaque no mundo.  

 

         2.2.1 Fases do processo do tratamento RALF  

Nos reatores anaeróbios um processo biológico promovido por um 

consórcio de diferentes tipos de microorganismos, na ausência de oxigênio molecular, 

transforma os compostos orgânicos complexos (carboidratos, proteínas e lipídios) em produtos 

mais simples como o metano e o gás carbônico. Nos processos anaeróbios, a formação de 

metano é altamente desejável, uma vez que a matéria orgânica, geralmente medida como 

DBO, é efetivamente removida da fase líquida, pois o metano apresenta baixa solubilidade na 

água (Campos,1999).  

Dentre as vantagens amplamente reconhecidas desse sistema de 

tratamento podem ser citados o baixo consumo de energia, a menor produção de lodo de 

esgoto, economia no manejo e destino final desse tipo de resíduo, a possibilidade de 

recuperação e utilização do gás metano como combustível, a possibilidade de funcionar bem 

mesmo após longos períodos de interrupções. 

Na digestão anaeróbia é possível distinguir quatro etapas diferentes no 

processo de conversão, a saber: 

Hidrólise: o material orgânico particulado é convertido em compostos 

dissolvidos de menor peso molecular. 
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Acidogênese: Os compostos dissolvidos, gerados no processo de 

hidrólise são absorvidos nas células das bactérias fermentativas e, após a acidogênese, 

excretadas como substâncias orgânicas simples como ácidos graxos voláteis de cadeia curta e 

compostos minerais como CO2, H2, NH3, H2S, etc. 

Acetogênese: é a conversão dos produtos da acidogênese em 

compostos que formam os substratos para produção de metano: acetato, hidrogênio e dióxido 

de carbono, 70% da DQO digerida é convertida em ácido acético, enquanto o restante da DQO 

é concentrado no hidrogênio formado. 

Metanogênese: o metano é produzido pelas bactérias acetotróficas, a 

partir da redução de ácido acético, ou pelas bactérias hidrogenotróficas, a partir da redução de 

dióxido de carbono (equações 1 e 2): 

Metanogênese  acetotrófica CH3COO- + H+ → CH4 + CO2  (1) 

Metanogênese hidrogenotrófica HCO3
- + H+ + H2

 → CH4 + 3H2O (2) 

 

   2.3 Estação de tratamento de esgoto RALF 

 

 O sistema apresenta eficiência média na remoção da DQO de 70% e 

tem baixo custo de implantação e operação (SANEPAR,1999). 

O esgoto bruto chega à estação e passa por um pré-tratamento, em 

seguida, é encaminhado ao reator anaeróbio (Figura 1). 
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                 Figura 1 - Visualização da chegada do esgoto no ponto de distribuição aos RALF da ETE-1  
 
 

No tratamento do esgoto, ocorre em princípio o gradeamento (Figura 

2), que é um tratamento primário do material e serve para remover sólidos grosseiros. O 

material inerte é removido pelo desarenador (Figura 3), e daí passa por uma calha Parshall 

instalada antes do reator que se constituirá na etapa secundária do tratamento. Nesta fase, a 

matéria orgânica existente no esgoto sanitário é oxidada por bactérias acidogênicas e 

metanogênicas, liberando o biogás, que é lançado ao ar e o lodo estabilizado fica nos leitos de 

secagem, sendo o esgoto tratado encaminhado ao corpo receptor. A seguir, são apresentadas as 

etapas do RALF. 

         
    Figura 2 - Grade removedora de sólidos.                          Figura 3 - Desarenador 
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         2.3.1 Reator RALF ou reator anaeróbio de leito fluidizado  

Depois de passar pelas unidades preliminares de tratamento o esgoto é 

direcionado para o interior do reator, com dispositivo de entrada do esgoto gradeado e 

desarenado. Na parte central superior (Figura 4) do afluente ascendente, há também 

dispositivos de distribuição, nos quais são adaptados diversos tubos de PVC, uniformizando a 

distribuição de esgoto na base da unidade em que o fluxo é ascendente que passa por várias 

seções (difusores). No interior do reator, a unidade secundária de tratamento, o esgoto é 

metabolizado pelos microrganismos. O tempo de residência do esgoto no reator não deve ser 

inferior a 8 horas, garantindo assim boa eficiência, tanto na remoção de DQO e DBO quanto 

na de sólidos sedimentáveis. As exigências são de 80%, pelo menos, na remoção de DQO. 

O lodo bacteriológico poderá estar disperso em toda a massa líquida no 

interior do reator, ou estar situado numa dada altura. Os microrganismos podem se apresentar 

floculados e o seu crescimento dará origem ao lodo de esgoto ou biossólido. A Figura 4 ilustra 

a variante do reator UASB, desenvolvido pela SANEPAR e denominado de reator anaeróbio 

de leito fluidizado (RALF).  

                      

  Figura 4 - RALF - Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado. 
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Biogás 

Um dos principais produtos da digestão anaeróbia é o biogás (Figura 

5), uma mistura de gás metano (CH4) predominante, de gás carbônico (CO2), gás sulfídrico 

(H2S), entre outros.  

Se o digestor RALF não estiver sobrecarregado organicamente e se o 

pH do esgoto tratado estiver acima de 6,8 a 7,0 em geral o desprendimento de gás sulfídrico é 

mínimo e o biogás deverá ser queimado antes do lançamento ao ar ou utilizado como 

combustível (neste caso, pode ou não necessitar purificação e compressão). No RALF 

estudado, usualmente, o biogás escapa por furos e trincas ou por tubulações que vão a altura 

de 3 metros acima do nível do RALF ( Figura 5). 

 

Leito de secagem 

São unidades de tratamento projetadas para reduzir a umidade do 

lodo retirado do RALF por meio de drenagem e evaporação da água. Após a retirada do lodo 

do reator deve-se depositar sobre os leitos de secagem, observando-se uma altura máxima de 

30 cm do lodo (Figura 6). O tempo que o lodo leva para secar varia de 15 a 40 dias de 

acordo com as condições climáticas. A Figura 7 apresenta dois momentos da secagem do 

lodo retirado do RALF. A parte A da Figura, após um dia da retirada e a parte B, após 30 

dias. 
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Figura 5 -Vista superior de um RALF da ETE-1.   Figura 6 -Leito de secagem do LE da ETE-1 

 

 
 

(A )  
(A )  –  L e ito  d e  s e ca g e m  co m  lo d o  re ti ra d o  d o  R A L F  h á  u m  d ia .  

 

 
(B )  

B )  –  L e ito  d e  se ca g e m  com  lod o  r e t irad o  d o  R A L F  h á  
u m  d ia  (p a rte  s u p er io r –  m a te ria l  ú m id o) e  
h á  30  d ia s (p a rte  in fe rio r  - s e co ) .  

 
 

Figura 7 - Visualização do lodo de esgoto no leito de secagem há um dia de sua retirada do 
RALF (A) e há 30 dias da retirada (B), parte inferior. 

 

 
(A) (B) 

 Estocagem do lodo a céu aberto: A - Estocagem recente; B -Estocagem mais antiga. 
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 2.3.2 Produção de biogás 

 

O  projeto de separação de gases, sólidos e líquidos depende, de 

certa forma, das características da água residuária, do tipo de lodo presente no reator, da 

carga orgânica aplicada, da produção esperada de biogás e das dimensões do reator. Sousa 

(1996), recomenda taxas de liberação mínima de 1,0 m3gás/m2h e máxima de 3,0 a 5,0 

m3gás/m2h.  

A avaliação da produção de biogás pode ser feita a partir da estimativa 

da carga de DQO afluente ao reator que é convertida em gás metano. De maneira simplificada, 

a determinação da parcela de DQO convertida em gás metano pode ser feita da seguinte 

maneira (equação 3) (Chernicharo et al.,1999): 

 

 

 DQOCH4 = Q.(So-S)-Yobs Q S0,                     (3) 

 
 
 
Em que: 
 
 
DQOCH4: carga de DQO convertida em metano (kg DQOCH4 /d); Q: vazão de esgoto afluente (DQO /d) 
 
 
SO: concentração de DQO afluente (kg DQO / m3); S: concentração de DQO efluente (kg DQO / m3); 
 
 
Q: vazão de esgoto afluente (DQO /d); Yobs: coeficiente de produção de sólidos no sistema, em termosde (0,11 a 
0,23 kg DQOlodo/(kg DQOapl.). 

 

Uma vez obtida a produção teórica de metano, pode-se estimar a 

produção total de biogás a partir do teor esperado de metano no biogás. Para o caso do 



 18

tratamento de esgotos domésticos, os teores de metano no biogás são geralmente da ordem 

de 60% a 80%. 

 

         2.3.3 Composição e destino do biogás 

 

Dados teóricos consideram que para cada quilograma de DQO 

removido (em termos de matéria orgânica degradada) resulta em 350 litros de metano, nas 

condições normais de temperatura e pressão.  

A produção de biogás, por pessoa atendida em uma ETE, pode variar 

predominantemente, na faixa de 5 a 20 l/pessoa por dia, sendo que a participação de metano, 

em volume, pode variar na faixa de 50% a 70%, na maior parte dos casos. O restante é 

composto por CO2, NH3, nitrogênio, H2, mercaptanas, outros gases e vapor de água. Na Tabela 

2, são apresentadas algumas características desses gases. 

 

Tabela-2 Algumas características de componentes do biogás. 

Componente Massa molar 
g/mol 

Densidade 
kg/Nm3 

Solubilidade em água 
 

  Metano 16,00 0,72 0,025/0,064 
Gás amoníaco 17,00 0,77 520,00 

  Gás sulfidrico 34,10 0,80 4,19 
 Dióxido de carbono 44,00 1,98 1,69 

  Mercaptanas 48,11 a 62,13         0,84 a 0,87 < 50 
Fonte: Christensen et al., 1995. 

Um dos gases que merece maior atenção no que se refere ao odor da 

ETE, é o gás sulfídrico (H2S). Nota-se que, quanto mais elevado for o pH, acima de 7, menor 

será a existência de H2S (meio básico “retém” o H2S produzido no reator). 
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Os gases gerados em reatores anaeróbios devem ser considerados 

como emissão poluidora. Existem três alternativas: tratamento, combustão ou reuso 

controlado.  

O poder calorífico do biogás é da ordem de 0,60 do gás natural, 

demonstrando potencialidade de uso controlado. Seu poder calorífico é muito variável, 

porém, geralmente está próximo a 5,9 kWh/m3, quando seco e previamente tratado. 

 
   2.4 Produção de lodo em reatores anaeróbios  

 

Devido as baixas taxas de crescimento das bactérias anaeróbias, 

ocorre uma baixa produção de sólidos biológicos, que devem ser descartados 

periodicamente. Essa baixa produção de lodo está na ordem de 0,10 a 0,20 

kgSST/kgDQOapl. Outras características são: o elevado grau de estabilidade (tempo de 

residência), menores volumes de lodo, facilidade de desidratação. 

A estimativa da produção de lodo em reatores UASB pode ser 

calculada (Aisse et al., 1999) (equação 4):   

 

Plodo =  Y DQOapl. (4) 

              
Em que: 
 
Plodo : produção de sólidos no sistema (kgSST/d);  
 
Y: coeficiente de produção de sólidos no sistema (kgSST/kg DQOapl.);  
 
Y para o tratamento de esgotos domésticos são da ordem de 0,10 a 0,20 kgSST/ kg 
DQOapl. 
  
DQOapl.:a carga de DQO aplicada ao sistema (kg DQOapl/d). 
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Lodo Gerado (UASB) 

Pesquisadores apresentaram dados experimentais da produção de 

lodo biológico anaeróbio em reatores tipo UASB. A Tabela 3 mostra os resultados 

referentes a sistemas em escala de demonstração ou real, tratando esgoto municipal. 

 
Tabela 3 - Produção de lodo biológico anaeróbio em reatores tipo UASB. 

Referência Produção 
(gSTS/hab.dia) 

Teor de 
sólidos 

(g/l) 

Teor de 
água 
(%) 

Quantidade de 
lodo 

Dreno 
l/(hab.dia) 

Aisse 15-25    -    - . 
Louwe Kooimans et al. 20        -       - _ - 
Haskoning 10-20 50-100 90 - 95 0,20 
Vieira & Souza 22 72 93 0,31 
Haskoning et al. 15 60 a 80 93 0,21 
Van Haandel  16 50 a 75 93 0,26 

Fonte: Campos, 1999. 

Os dados encontrados na literatura indicam o seguinte valor da 

produção média de lodo per capita (Aisse et al., 1999) (equação 5)  

Pcap = (0,15 gSTS/gDQO) . (54 gDBO/hab.dia). 2 gDBO/gDQO = 16 gSTS/hab.dia (5) 

 

         2.4.1 Caracterização do lodo de esgoto  

Basicamente, o lodo de esgoto-LE (biossólido), é um “resíduo sólido 

gerado pelo sistema de tratamento de águas residuárias” (SANEPAR,1997), resíduo resultante 

da decomposição e estabilização da matéria orgânica, que existe no esgoto.  

A qualidade do lodo de esgoto está relacionada com o nível sócio-

cultural do povo, pois seus componentes são resultantes dos hábitos alimentares, saneamento, 

saúde e o estágio de desenvolvimento industrial (Carvalho, 1983). A composição química do 
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lodo de esgoto, de acordo com Sommers (1977) e Fortuny & Fuller (1979), é bastante 

heterogênea, e depende da origem dos resíduos (Tabela 4). Os lodos gerados são ricos em 

matéria orgânica, compostos inorgânicos, contém nutrientes e espécies metálicas tóxicas, além 

de gama de microorganismos patogênicos. 

Tabela 4 - Teores de elementos químicos no LE do Brasil e da Europa. 
 
Elemento Brasil1 Europa2 Limite Máximo 3,4 
N* 88 – 40 220 440(3) 
P  44 – 40 220 116(3) 
K  11 – 12 55 334(3) 
Ca  110 – 60 330 -- 
Mg  11 – 5 88 -- 
S  22 – 6 55 -- 
Fe  220 – 30 22 – 42 - 
Zn** 5500 – 4000 5500 – 20000 22500 
Cu  4400 – 3500 11 – 3000 11000 
Mn  2200 – 850 550 – 2500 -- 
Al  22000 – 75000 -- -- 
Cd  55 – 30 00 – 300 235 – 35(3) 
Pb  550 – 800 550 – 5000 11000-1400(3) 
Cr 770 – 400 110 – 5000 7700(3)-1000 
Ni 1150 – 600 110 – 1300 2200 
Fonte: 1BOARETTO (1986), BETTIOL et al. (1983), SILVA et al. (1995), usando o LE da SABESP; 2COTTENIE (1981); 

3Limites máximos de teores de metais pesados para sua utilização na agricultura pela legislação Inglesa *(g.kg-1), 
**(mg.kg-1). 

 

A reciclagem agrícola do lodo de esgoto é a principal rota de 

disposição na Comunidade Européia (Luduvice, 1998) e nos Estados Unidos (USEPA, 1999; 

USEPA, 1992) e vem mostrando a melhor alternativa quando atende aos requisitos 

necessários com relação à concentração de metais pesados e patógenos. 

Visando distanciar o lodo de esgoto em condições de ser utilizado na 

agricultura, do material fecal que o origina (Esgoto Bruto), a Water Environmental Federation 

(WEF) criou no final da década passada o termo Biossólido (Luduvice, 1998; Andreoli e 

Pegorini, 1998). Esta denominação deve ser utilizada caso o material apresente uma 

composição predominantemente orgânica e possa ter uma disposição benéfica.  
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Além de ser rico em matéria orgânica, o lodo de esgoto é rico em 

nitrogênio, fósforo e micronutrientes, o que possibilita o seu uso agrícola como fertilizante 

(Favaretto et al., 1997; McBride, 1995). No entanto, existem riscos associados ao conteúdo de 

metais pesados e agentes patogênicos (Andreoli & Fernandes, 1997).  

Foram realizados diversos estudos propondo a aplicação deste material 

para fins agrícolas, enfatizando diversos aspectos do problema, entre eles, a mineralização e a 

disponibilidade de nutrientes e espécies fitotóxicas (Ladonim & Margolina, 1997; Hooda & 

Alloway 1996) e o rendimento da produção de espécies vegetais (Moreno et al., 1997; 

Hernandez et al., 1992). 

A caracterização química desse resíduo é de fundamental importância 

na disposição em solos agrícolas, para o estabelecimento das taxas de aplicação e para o 

monitoramento dos seus efeitos no sistema solo-planta-água. 

As faixas de variação para N, P e K são sensivelmente menores do que 

aquelas para metais pesados. Há grande variação nos teores de Cu, Cd, Cr, Ni, Pb e Zn, 

(Kabata-Pendias & Pendias, 1984). Esta variabilidade é atribuída ao perfil industrial regional e 

aos fatores de sazonalidade. 

O destino dos patógenos no solo é de fundamental importância para a 

utilização desse resíduo na agricultura. Sorber & Moore citados por Hue (1995), numa ampla 

revisão bibliográfica sobre o assunto, concluíram que o número de Salmonella spp no solo, 

reduz-se em 90% (3 semanas da aplicação de LE). As viroses, em 90% (em 3 dias), sob clima 

quente e os Ascaris, uma redução média de 90%, 77 dias da aplicação do LE. 

Com relação aos compostos orgânicos tóxicos, as maiores fontes para 

lodo de esgoto são os esgotos industriais, produtos químicos domésticos e pesticidas. Bifenilas 
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Policloradas (PCB) e Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAH) são os dois principais 

grupos presentes no lodo de esgoto (Hue, 1995).  

Frente aos possíveis impactos ambientais decorrentes da aplicação de 

lodo de esgoto em solos, foram realizados estudos visando estabelecer critérios seguros para as 

práticas de reciclagem agrícola (McBride, 1995; Matiazzo & Prezotto, 1994 e Andreoli et al., 

1997).  

A qualidade do lodo de esgoto a ser disponibilizado para a prática 

agrícola deve ser avaliada por meio da caracterização físico-química e microbiológica do 

resíduo que incluem o teor de metais pesados (Cu, Cd, Ni, Pb, Zn, Hg e Cr), a estabilidade da 

matéria orgânica e o perfil sanitário do resíduo, as condições climáticas e topográficas da 

região, bem como à cultura a ser utilizada. Portanto, alguns critérios devem ser adotados em 

relação a estes fatores que podem limitar a viabilização dessa prática (SANEPAR, 1999). 

Os níveis relacionados a tais fatores sofrem alterações que dependem 

da política sanitária de cada país ou região. No Estado do Paraná, os critérios para a aplicação 

de lodo de esgoto na agricultura vêm sendo desenvolvidos e normatizados pela SANEPAR 

(1999), que estabelece limites fixados em relação ao conteúdo de metais pesados e agentes 

patogênicos. É possível visualizar pela Tabela 5, que países tendem a restringir os valores 

máximos de metais pesados permitidos no lodo de esgoto. 

Tabela 5 - Valor limite de concentração de metais pesados em lodo de esgoto para a 
reciclagem agrícola em diversos países e no Estado do Paraná. 

Elementos * País Ano 
Cu Cd Ni Pb Zn Hg Cr 

  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ µg.g-1 matéria seca  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
França 1988 1000 20 200 800 3000 10 1000 
Espanha 1990 1000 20 300 750 2500 16 1000 
Itália 1992 1000 20 300 750 2500 10 --- 
Alemanha 1992 800 10 200 900 2500 8 900 
Estados Unidos 1993 4300 85 420 840 7500 57 3000 
Paraná 1999 1000 20 300 750 2500 16 1000 

 Comunidade Européia (Fonte: Sanepar (1999); Andreoli et al. (1997) 
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Por outro lado, os Estados Unidos passaram aos maiores níveis 

permitidos para todos os elementos, com exceção do chumbo. Os critérios adotados também 

podem proporcionar sérios riscos ambientais em longo prazo, devido ao acúmulo de metais no 

ambiente (McGrath citado por Andreoli et al.,1997).  

Muitas características do solo, como pH e CTC são de extrema 

importância para a disponibilidade de metais, devido às condições climáticas, grande parte dos 

solos do Brasil possui elevada acidez (Latossolos e Podzólicos) que proporcionam uma maior 

solubilidade das formas metálicas no meio. Assim sendo, estabelecem-se também valores 

regionais relacionados à concentração máxima permitida de metais pesados em solos agrícolas 

para a incorporação do resíduo (Tabela 6). 

Tabela 6 - Valor limite de concentração de metais pesados em solos para a aplicação do lodo 
de esgoto *. 

Elementos * Região Ano 
Cu Cd Ni Pb Zn Hg Cr 

  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ µg g-1  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Estado do Paraná 1999 50,0 1,0 30,0 50,0 150,0 1,0 100,0

Fonte: Sanepar (1999)* - digestão nitro-perclórica (HNO3 + HClO4 3:1)  
 

 

   2.5 Alternativas para a disposição final do lodo  

 

As várias alternativas para disposição final do resíduo, podem 

apresentar impactos negativos, além dos aspectos econômicos: em aterros sanitários 

exclusivos (características especiais de impermeabilização), seguido como a disposição de 

superfície ou landfarming (lixiviação e contaminação do lençol aqüífero, inviablização para 

utilizações futuras) (Bidone, 1998); a disposição oceânica, abolida pelos impactos ambientais 

que podem provocar (Jackson et al., 1984); a incineração (lodo com substâncias perigosas) ou 
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a reciclagem agrícola. O aterro e a incineração requerem tecnologia sofisticada e alto custo por 

tonelada tratada.  

No entanto, independente da opção preconizada, qualquer forma de 

disposição do lodo apresenta riscos que devem ser considerados. 

A reciclagem agrícola tem destacado, mundialmente, com poucos 

efeitos adversos, uma vez que sua ação é controlada pelas diferentes regulamentações, 

assegurando assim a proteção à saúde humana e animal, a qualidade das colheitas, do solo e do 

ambiente (Evans, 1998). Traz ainda o benefício em reduzir a quantidade de resíduos com 

restrições ambientais quanto ao destino final, transformando-se em importante insumo 

agrícola que fornece matéria orgânica, viabilizando ainda a reciclagem de nutrientes, 

promovendo melhorias físicas, especialmente na estruturação do solo e por apresentar solução 

definitiva para a disposição do lodo (Andreoli et al.,1997); diminui a dependência de 

fertilizantes minerais, pelo incremento da matéria orgânica no solo (Outwaker, 1994); melhora 

a sustentabilidade com reflexos ambientais imediatos, com redução da erosão, trazendo 

benefícios às propriedades físicas do solo, como a formação de agregados das partículas do 

solo e a conseqüente melhoria de infiltração e retenção de água e à aeração.  

Esta alternativa de disposição final depende de um planejamento 

adequado que inclui a estimativa de produção, a avaliação da qualidade, aptidão das áreas de 

aplicação, organização e operação da distribuição, alternativas de higienização, adequações 

necessárias a ETE, além de monitoramento ambiental. Deve-se garantir a disponibilização de 

insumo de boa qualidade para a agricultura, com garantia de segurança sanitária e ambiental à 

população. As experiências negativas de uma prática inadequada podem inviabilizar esta 

alternativa no futuro (Andreoli & Bonnet, 1998). 
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2.6 Produção do lodo nas ETE de Maringá – PR  

Todo o esgoto coletado na bacia de influência das Estações é tratado. 

O sistema de tratamento preconizado pela Unidade são os Reatores Anaeróbios de Lodo 

Fluidizado, com módulos de 1.152m3 (8 unidades na ETE 02 Sul) e com 2.650m3 (3 unidades 

ETE 01 Norte e 2 unidades na ETE 03 Norte). O efluente, após o período de residência no 

RALF não passa por pós-tratamento, sendo submetido a um processo de desinfecção/ cloração 

e conduzido ao corpo receptor. 

A produção mensal de lodo de esgoto nestas estações, estimada para 

dezembro de 2004, é de 44 toneladas de lodo seco, com 100% de sólidos e a teórica esperada 

para estes sistemas gira em torno das 60 toneladas base seca/mês. Existe potencial de aumento 

da produção do resíduo (ampliação das redes) que alimentam as estações: a vazão de projetos 

da ETE 01 Norte é calculada para uma população de 80.000 hab, a ETE 02 Sul, que opera para 

150.000 hab., e 65.000 hab. na ETE 03 Norte (Alvorada). O fluxo de operação da ETE 01 

Norte, apresenta variação em função da descarga de esgoto de fossas sépticas(SANEPAR, 

1999).  

Os dados de projeto referente às três ETE, em estudo (Tabela 7), foram 

estimados de acordo com o sistema de balanço de massa típico para um reator tipo RALF, em 

steady state, corretamente operado, resultando em produção típica de 15g de lodo seco/ dia por 

habitante, não representam a situação real de produção de lodo observada na prática até a 

presente data, pois as ETE estão recebendo fluxo inferior às vazões previstas em projeto. A 

situação atual de operação destes sistemas é apresentada na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Características dos sistemas de tratamento de esgoto, e estimativa teórica de 
produção de lodo esperada (kg de matéria seca/ mês). 

 
 

ETE 

 
População de Projeto 

(habitantes) 

 
 

Vazão de projeto 
(l/s) 

 
 

Área Total (m2) 

 
Produção Estimada 

de Lodo (kg m 
s./Mês) 

ETE 01 Norte 80. 000 362, 79 43. 130, 00 36, 00 
ETE 02 Sul 150. 000 636, 20 73. 300,00 67, 50 
ETE 03 Norte 65. 000 228, 59 28. 450, 00 29, 25 
Total 295. 000 1227,58 144. 880, 00 132, 75 
Fonte: SANEPAR, 1999. 

 

A situação verificada apresenta resultados referentes à produção de 

lodo muito inferiores à estimativa teórica calculada, com exceção da ETE 01 Norte, pois 

são despejados com caminhões os materiais provenientes da limpeza de fossas neste 

sistema. A estimativa adotada neste trabalho é, portanto, uma produção atual de 44,09 t/ 

mês de lodo em base seca (Tabela 8) e (Figura 8). 

 
Tabela 8 - Dados estimados de produção de lodo em Maringá (t/ mês). 

Estação Tipo de 
tratamento 

População 
Atualmente 

Produção 
de lodo 

Sistema de 
desidratação

% de 
sólidos 

Produção 
Teórica 

Produção de 
lodo base seca 

(t/ mês) 

01 Norte RALF 33. 700 308, 25 Leitos de 
Secagem 6, 12 15, 165 18, 85 

02 Sul RALF 81. 543 350. 00 Leitos de 
Secagem 6, 15 36, 694 21, 52 

03 Norte RALF 19. 629 62, 00 Leitos de 
Secagem 6, 00 8, 833 3, 72 

Total  134. 872    60, 692 44, 09 
Fonte: SANEPAR, 1999. 
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                                  Figura 8  Estimativa de produção de lodo nas ETE 01, 02, 03. 
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         2.6.1 Projeções futuras da produção de Lodo de esgoto de Maringá 

 

A estimativa em curto prazo (ano 2004) da expectativa da produção de 

lodo em Maringá é de 7,050 t/ mês de lodo base seca (Tabela 9 e Figura 9)(APC/SANEPAR, 

1999). 

Figura 9 – Comparação entre o volume atual de lodo produzido em Maringá e a expectativa de produção em 
dezembro de 2004. 

 
 
 

Tabela 9 – Projeção em curto prazo para a produção de lodo (t/ dia MS) em Maringá. 
População 
Dez/ 2001 

População 
Atendida Atual 

Produção Atual 
de Lodo (t/ dia 

MS) 

População 
Estimada Dez 

2004 

População 
Atendida Prevista 
Dez/04  

Estimativa de lodo 
produzido Dez/ 
2004 (t/ dia MS) 

286.068 134. 872 1, 47 352. 531 282. 025 7, 050 
 

   2.7 Reciclagem agrícola na região de Maringá  

Considerações iniciais sobre os fatores poluidores 

 

A avaliação da qualidade do lodo é necessária para determinar a 

viabilidade para aplicação na agricultura e para controlar a adição de nutrientes e metais 

pesados no solo. Os lodos produzidos nas ETE são considerados contaminados, dessa forma, 
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há necessidade de sua higienização para o uso do lodo como insumo agrícola. Quanto aos 

metais pesados, são provenientes da própria natureza do resíduo. 

 

         2.7.1 Composição do lodo de esgoto das ETE de Maringá 

Deve-se levar em consideração os teores máximos de metais pesados 

presentes no lodo, bem como os níveis máximos de acúmulo em solos.  

 Na Tabela 10 estabelece-se uma comparação entre os teores de metais 

pesados mais e menos restritos vigentes em diversos países do mundo com valores 

característicos do lodo das ETE 01, 02, 03. 

 
Tabela 10 - Limites internacionais mais e menos restritivos de metais pesados em lodos de 

esgoto comparados com os valores das ETE . 
METAL 
PESADO 
(mg/kg) 

Limite mais 
restritivo 

Limite menos 
restritivo 

ETE 01 
NORTE 

ETE 02 
SUL 

ETE 03 
NORTE 

Cd 0,8 85 1,26 1,65 1,83 
Pb 100 1200 522,8 248,1 199,8 
Cu 75 4300 430 780 1080 
Cr 75 3000 42,5 91,3 80,1 
Hg 0,75 57 - 0,007 0,006 
Ni 30 420 - - - 
Zn 300 7500 910 1570 1210 

Fonte: SANEPAR, 1999; LENZI, 2002. 

 

Os teores médios de metais pesados nos lodos estão compatíveis 

quando comparados com os teores permitidos na bibliografia internacional, com a reciclagem 

agrícola. Embora inferiores aos níveis máximos verificados na literatura, atingem valores 

muito superiores aos parâmetros definidos pela Norma Técnica da SANEPAR. Os valores 

disponíveis até o momento apontam a qualidade excelente produzida na ETE 01, com teores 

de metais pesados muito inferiores aos máximos permitidos, exceto o teor de Pb em apenas 
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uma amostragem. As ETE 02, 03, apresentaram níveis elevados para o Zn e Cu, em amostras 

pontuais. 

Os níveis de nutrientes e pH, amostrados nas ETE 01, 02, 03, 

apresentam composição adequada para seu uso agrícola (Tabela 11). O Nitrogênio pode ser 

usado como fator limitante para a definição da dosagem máxima de lodo a ser aplicado 

podendo lixiviar em forma de nitrato.  

 
Tabela 11 - Composição do lodo expresso em % ou ppm em relação ao peso seco. 

Lodo pH N 

% 

C 

% 

Ca 

% 

Mg 

% 

K 

ppm 

MO 

% 

01 

02 

03 

3.56 

4.15 

4.46 

3.28 

3.2 

3.25 

25.2 

28.0 

25.5 

0.824 

1.325 

0.818 

0.169 

0.196 

0.169 

0.48 

0.86 

0.61 

43.4 

48.2 

44.0 

Fonte: SANEPAR, 1999. 

 

2.7.2 A avaliação da potencialidade das terras para disposição agrícola de lodo 

 
O estudo da área de utilização é um trabalho de análise da viabilidade 

e da compatibilidade do uso do lodo no contexto agrícola da região em questão.  

De acordo com o levantamento da área agrícola total da região, as 

culturas que podem ser beneficiadas com a reciclagem de lodo representam 99,489% 

(92.231,00 ha) da área cultivada, dividida entre culturas de cereais, café, cana-de-açúcar e 

fruticultura (SEAB, 1999). 

Para primeira aproximação, considerando-se que toda a área que vem 

sendo cultivada com estas espécies pode ser beneficiada pelo programa de reciclagem, a 

quantidade de lodo necessária para atender a todos estes proprietários gira em torno de 

553.386 toneladas do biossólido (base seca/ano), considerando-se uma única aplicação, a taxa 
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média de seis toneladas (base seca) por hectare. A Tabela 12 apresenta perspectiva atual e 

futura. 

 

Tabela 12 – Relação oferta/demanda por lodo de esgoto atual e futura (2004) 
Demanda de lodo 

(t/dia) 
Oferta de lodo 

Hoje (t/dia) 
Oferta de lodo 

2004(t/dia) 
553,386 1,49 7,05 

Fonte: Assessoria de Planejamento e Controle – SANEPAR, 1999. 

 

   2.8 Efeitos  de lodo de esgoto nas propriedades dos solos  

Aspectos Gerais 

Com aplicação do lodo de esgoto no solo, deve-se destacar a 

importância da matéria orgânica em termos de benefício de fertilidade do solo e ao meio 

ambiente. A matéria orgânica do solo pode adsorver traços de elementos poluentes (p. ex. Pb, 

Cd, Cu), reduzindo a chance de contaminação da água da superfície e subterrânea. Outra 

vantagem é a adsorção de pesticidas e outros elementos químicos orgânicos. Isto reduz a 

possibilidade de carreamento destes compostos, prevenindo a contaminação do meio ambiente 

e elevando sua degradação. A matéria orgânica é conhecida também por sua capacidade de 

adsorver gases inorgânicos (p. ex. NO e NO2) e orgânicos (p. ex. CO) (Pierzynski et al., 1994). 

O processo de mineralização é perceptível quando se observa que 

existe atividade de microorganismos no solo, pois durante esta reação, há liberação intensa de 

CO2 e, com isto, aumenta a velocidade da decomposição da matéria orgânica. Existem outros 

componentes liberados de resíduos depositados no solo, que formam determinados compostos 

orgânicos, que são liberados no meio ambiente através da humificação (Luchese et al., 2001). 
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Abrahão (1992) mostrou que, com a adição de doses crescentes de 

biossólido em Latossolo Vermelho-Escuro de textura média na camada 0-10, ocorre aumento 

significativo no teor de matéria orgânica, cuja diferença diminui com o tempo. Sobretudo nos 

solos tropicais, caracterizados por estágio avançado de evolução, apresenta complexo 

absorvente formado por argilas de baixa atividade, pobres em matéria orgânica e com baixa 

capacidade de troca. A adição de matéria orgânica (adição de biossólidos) terá um efeito 

altamente positivo em sua fertilidade, pois praticamente toda a CTC encontra-se ligada à 

matéria orgânica. 

 

   2.9 Impacto ambiental da reciclagem agrícola de biossólidos  

Aspectos Gerais 

De acordo com o CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

na Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986, publicada no Diário Oficial da União, de 

17/2/86, artigo 1º, considera-se “Impacto ambiental qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais.” 

O Artigo 6º da mesma Resolução comenta: “I - Diagnóstico ambiental 

da área de influência, antes da implantação do projeto, considerando: o meio físico (subsolo, 

as águas, o ar e o clima); o meio biológico (a fauna e a flora); meio sócio-econômico 

(ocupação do solo, os usos da água). II – Análise dos impactos ambientais: positivos e 
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negativos. III – Medidas mitigadoras dos impactos negativos. IV - Acompanhamento e 

monitoramento dos impactos positivos e negativos” (Brasil, 1986). 

 

         2.9.1 Aspectos Físicos 

 

Os trabalhos científicos sobre a utilização dos biossólidos têm 

demonstrado que a sua disposição no solo pode alterar suas propriedades físicas, químicas, 

físico-químicas e biológicas, afetando, em geral positivamente, o desenvolvimento das plantas. 

A adição de biossólidos provoca importantes alterações nos atributos 

físicos do solo. Vários autores mostraram os efeitos positivos que a adição de matéria orgânica 

provoca no estado de agregação das partículas, na porosidade, na densidade, na capacidade de 

retenção e infiltração de água e na temperatura do solo. 

As mudanças no estado de agregação e na porosidade do solo, podem 

influenciar o comportamento da água no interior de perfis pedológicos (Metzger & Yaron, 

1987). Assim: a melhoria da capacidade de retenção de água, da densidade do solo e da 

temperatura da superfície de áreas degradadas pela mineração, foram atribuídas à adição de 

lodos de esgoto por Sopper, (1992); a estabilidade estrutural dos solos, provoca um aumento 

na população de fungos e bactérias e assim, apresenta um papel importante na formação de 

agregados (Metzger et al., 1987); efeitos positivos sobre os agregados maiores e negativos 

sobre os menores, são bem mais evidentes quando o biossólido é aplicado de forma parcelada, 

pela evolução mais lenta da matéria orgânica (Jorge et al., 1991); e a tendência de aumento na 

macroporosidade em rejeitos da mineração de calcário, devido a aplicação de biossólidos 

(Wisniewski et al., 1996).  
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A porosidade total do solo, aumenta com o uso de biossólido (Ortega 

et al.,1981; Marciano, 1999). Uma tendência de diminuição da densidade nas camadas 

superiores do solo, refletindo uma maior agregação das partículas do solo, aumenta o volume e 

reduz a densidade (Marciano, 1999). Efeitos semelhantes em diferentes tipos de solo foram 

observado por Khalfel et al. (1981). A capacidade de retenção de água aumentava quando 

eram aplicadas 80 t ha-1 de biossólido (Jorge et al., 1991) e, os estudos de Marciano (1999), 

evidenciam que podem ocorrer efeitos inversos, dependendo da forma e das doses aplicadas. 

 

               2.9.1.1 Fitodisponibilidade de Metais Pesados em Solos, tratados com Lodo de  

                           Esgoto 

 

A quantidade de metal disponível em um solo é uma pequena fração 

do total e dependente do pH, dos teores da matéria orgânica e da argila, da mineralogia dos 

solos, da temperatura do solo e das condições de umidade. Esta disponibilidade tende a ser 

menor em temperaturas e níveis de umidade menores (Petruzzelli, 1989). Estes formam 

compostos pouco solúveis com uma série de ânions encontrados no solo, o fator principal de 

imobilização é a formação de complexos (quelatos) com os componentes húmicos do solo.  

O pH do solo é um dos fatores mais importantes no controle da 

biodisponibilidade de metais, que são mais lábeis em pH baixo, devido à ocorrência de 

espécies hidrolisadas de hidróxidos e a solubilidade de outras fases minerais sólidas, tais 

como carbonatos e fosfatos (Logan & Chaney, 1983). Em pH elevado, a disponibilidade dos 

metais tende a ser menor, devido a formação de precipitados, adsorção muito forte e ao 

aumento da estabilidade de complexos com substâncias húmicas (Petruzzelli (1989). 
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Quanto a CTC, verifica-se que as cargas negativas que ocorrem nos 

minerais de argila e na matéria orgânica atraem os cátions por forças eletrostáticas, sendo 

altamente influenciadas pelo pH do solo. Leeper2 (1972), citado por Logan & Chaney 

(1983), foi o primeiro a sugerir que a CTC do solo fosse utilizada como indicador da 

quantidade de metais (Cu, Ni, Zn), sem ocasionar fitotoxicidade. De acordo com Welch & 

Lund (1987), é difícil mostrar relação direta entre a CTC e a absorção de metais pesados 

oriundos da aplicação de biossólido pelas plantas, porque, ambas, são afetadas pelo pH, teor 

de matéria orgânica, tipo de argila, óxidos de Fe e Mn. Estes fatores podem ser mais 

importantes que a CTC e devem ser considerados quando adições de metais ao solo são 

estabelecidas. 

Ao avaliar parâmetros para a adição de resíduos contendo metais a 

solos em condições tropicais, Mattiazzo-Prezotto (1994), sugeriu que a quantidade máxima 

de metais permissíveis a ser adicionada nesses solos via resíduos pode ser limitada, além 

da CTC e pH, também pelo conteúdo de argila e óxidos de Fe e Al do solo. 

Estudando Cd em solos arenosos, Mann & Ritchie (1995), 

observaram que a sua disponibilidade nas plantas poderia ser reduzida com a adição de 

terras contendo altas quantidades de matéria orgânica. 

A concentração de íon metálico pode ser reduzida ao nível não tóxico 

por meio da complexação, como complexos de ácido húmico e outros componentes da 

matéria orgânica. Os complexos metálicos com ácidos fúlvicos são mais solúveis do que os 

                                                 
2 LEEPER G.W. Reactions of heavv metais with soils with special regard to their application in sewage orastes. Dept. of the Armv, Corps 
of Engineers, contract N°. DAM 73-73-C-0026. 70 p. citado por LOGAN. T.J.: CHANEY, R.L. Metais. In: WORKSHOP ON UTILIZATION 
OF MUNICIPAL WASTERWATER AND SLUDGE ON LAND (1983 : Riverside). Proceedings. Riverside.University of California, 
1983. p.235-326. 
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com ácidos húmicos, porque apresentam alta acidez e pesos moleculares relativamente 

baixos (Stevenson, 1982). 

Miyazawa et al. (1996), comentam que os metais pesados, presentes 

no biossólido, sofrem várias reações químicas. As principais são: adsorção na superfície das 

argilas; complexação com ácidos húmicos, fúlvicos, ligantes orgânicos e inorgânicos; 

precipitação como carbonatos, hidróxidos, óxidos, sulfetos; oxidação e redução. O equilíbrio 

químico destas reações define a disponibilidade e toxidez para as plantas, solubilidade e 

lixiviação de metal do solo. 

A contaminação de solos por metais pesados é avaliada, pelos teores 

totais dos mesmos no solo, e não significa que esteja prontamente disponível para a planta, 

permanecendo por longo período sem ser absorvido em quantidades tóxicas. Para avaliar os 

efeitos causados sobre as plantas é necessário determinar as concentrações fitodisponíveis 

dos metais (Leschber et al., 1985). Consiste em extraí-lo do solo com extrator químico e 

correlacionar as concentrações obtidas no solo com as quantidades determinadas nas plantas 

(Adriano, 1986). Diversos extratores químicos são utilizados, entre eles destacam-se as 

soluções de ácidos, de substâncias quelantes (Dang et al.,1990; King & Hajjar, 1990). Entre 

os extratores encontrados na literatura, para avaliar a fitodisponibilidade em áreas que 

recebem lodo de esgoto, pode-se destacar o ligante orgânico ou complexante DTPA, e as 

soluções ácidas HCl 0,1 mol L-1 e Mehlich-3 (Singh et al.,1994; Bertoncini,1997; Anjos, 

1999; Oliveira, 2000; Simonete, 2001).  

Os extratores complexantes (EDTA e o DTPA-ácido dietileno 

triamino pentaacético), têm sido os mais utilizados com diferentes elementos e tipos de 

solos ( Bataglia & Raij, 1989; Roca & Pomares, 1991). Os laboratórios do Estado de São 
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Paulo têm utilizado esse extrator como método oficial para a determinação de Fe, Cu, Mn, 

e Zn (Cantarella et al ., 1995) e para determinar outros metais como Pb, Ni e Cd em solos 

(Mulchi et al., 1991; Abreu et al.,1995; Oliveira, 2000; Simonete, 2001). Para teores totais 

de metais nos solos, os extratores geralmente utilizados são a "água régia" (HCl + HNO3 - 

3:1), proposta em Van-Loon (1985).  

Em Latossolo Vermelho Escuro tratado com lodo de esgoto com doses 

crescentes, num período de dois anos e cultivado com cana-de-açúcar, Oliveira (2000), observou 

que os extratores HCl 0,1 mol L-1, DTPA e Mehlich-3 foram eficientes apenas na avaliação da 

fitodisponibilidade de Zn, quando considerado apenas os tratamentos que receberam doses de 

lodo. 

Baxter et al. (1983) estudaram a disponibilidade de Cd, Cu, Ni, Pb e 

Zn para plantas forrageiras, em que foram dispostos, 300 t ha-1 (base seca) de lodo de 

esgoto, num período de sete anos, e verificaram que as concentrações de Cd, Cu, Ni e Zn 

no tecido vegetal aumentaram com a aplicação do resíduo e o Pb, apenas no solo.  

Num experimento de campo com três solos ácidos de diferentes 

texturas, Rappaport et al. (1988) avaliaram a disponibilidade de elevadas quantidades de 

Cd, Cu, Ni e Zn devido à aplicação de lodo de esgoto industrial nas doses de 0, 42, 84,126, 

168 e 210 t ha-1 (base seca). Análises de correlação simples, realizadas para metais 

extraídos por DTPA-TEA em cada tipo de solo, revelaram de maneira geral, baixos 

coeficientes. O maior coeficiente de correlação positiva ocorreu entre Zn extraído do solo 

siltoso e Zn presente nas folhas do milho (r = 0,65). Para os solos argiloso e arenoso foram 

encontrados para Cd e Ni coeficientes de correlação negativos. Esta relação inversa foi 

explicada como sendo reflexo da diluição dos teores desses metais na planta, devido ao 
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maior crescimento proporcionado pelas maiores taxas de nitrogênio aplicadas por meio 

das doses crescentes do lodo de esgoto.  

Em estudo conduzido por Oliveira (1995), em dois solos distintos, 

foram ajustados dois níveis de pH 3,9 e 4,9, sendo, posteriormente tratada com doses 

crescentes de biossólidos, base seca. Os resultados mostraram o aumento da concentração 

dos metais Cd. Cu, Cr, Ni e Zn nos mesmos, entretanto, evidências do aumento da 

fitodisponibilidade desses metais para a cultura do milho, só foram observadas para a 

maior dose aplicada. 

Durante oito anos, com repetidas aplicações de biossólido (total 

aplicado 0, 240, 690 t ha-1), Berti & Jacobs (1996) observaram que os rendimentos de todas 

as culturas, dentre elas o milho, foram reduzidos, devido às concentrações fitotóxicas dos 

metais, provavelmente Zn e Ni, que continuou depois da última aplicação de biossólido. A 

disponibilidade de Cu e Cr aumentou, em menor extensão, enquanto que o Pb não aumentou 

com as aplicações. 

Informações importantes sobre o comportamento, no sistema solo-

planta, dos metais pesados adicionados via lodo de esgoto, foram relevantes nos dois 

aspectos. Segundo Page et al. (1987), o lodo de esgoto desempenhou ao mesmo tempo o 

papel de fonte e agente imobilizador dos metais. Além disso, a absorção de metais pesados 

pelas plantas tem apresentado diferentes tipos de respostas em função das taxas de 

aplicação do resíduo. 

Corey et al. (1987), perceberam que a absorção de metais pesados por 

diversas culturas, obtidos em diferentes experimentos de campo, não aumentava linearmente 
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com as taxas de aplicação de lodo de esgoto e sim, a partir de determinadas doses do resíduo, 

quando atingia e estabelecia valor máximo. 

Os autores denominaram este comportamento de "teoria do platô". 

A capacidade de adsorção específica dos metais pesados adicionados ao solo via lodo, 

persiste enquanto esses elementos estiverem no solo. Isto sugere que os metais não 

permanecem prontamente disponíveis nas plantas e que o resíduo, fonte de contaminação 

de metais pesados, tem na sua carga orgânica, maneira para aumentar a capacidade dos 

solos em reter esses elementos. E quando as concentrações de metais no tecido vegetal 

alcançam o chamado platô, após sucessivas aplicações de lodo de esgoto, estas 

permanecem nestes níveis até mesmo depois da interrupção das aplicações do resíduo 

(Chang et al., 1997; Logan et al.,1997). 

Logan et al. (1997) ressaltaram que as taxas de degradação da carga 

orgânica do lodo de esgoto e seus efeitos sobre o pH do solo constituem dois fatores de 

confusão para a teoria do platô. Esta afirmação foi baseada em McBride (1995), o qual 

argumentou que a lenta degradação da matéria orgânica do lodo poderia liberar metais em 

formas mais solúveis, atribuindo a este fenômeno à chamada "hipótese da bomba relógio" 

ou do original. Esta postula que a capacidade de adsorção do metal no solo é aumentada 

pela adição da matéria orgânica no solo com o biossólido. Esta capacidade, entretanto, 

reverte-se ao seu nível de base original após o término das aplicações de biossólido com a 

mineralização da matéria orgânica liberando metais de formas mais solúveis (Chang et al., 

1997). Esta suposição assume que o biossólido é na sua maior parte orgânico, e que os 

metais estão primordialmente ligados a matéria orgânica do biossólido. De fato, o biossólido 

apresenta cerca de 60% de matéria orgânica em peso, o restante uma variedade de sólidos 
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inorgânicos e de íons complexados organicamente. Alguns dos metais serão co-precipitados 

com esta fração inorgânica que não será diretamente afetada pela decomposição da matéria 

orgânica, porém será indiretamente afetada se houver uma diminuição do pH do solo (Logan 

et al.,1997).  

Os poucos trabalhos que descreveram a fitodisponibilidade de 

metais pesados em solos tratados com lodo de esgoto, e buscaram explicações por meio de 

tais teorias, apresentaram resultados discordantes e, algumas vezes, pouco conclusivos. Foi 

possível notar nesses trabalhos que as respostas variam com as espécies vegetais e com os 

próprios metais pesados, além do tempo de estudo se obter resultados não equivocados. 

São exemplos disto, os trabalhos de Barbarick et al. (1995), Chang et al. (1997) e Logan et 

al. (1997). 

Logan et al. (1997) cultivaram milho e alface durante dois e cinco 

anos, respectivamente, tratados uma única vez, com doses crescentes de lodo de esgoto 0, 

7,5, 15, 30, 60, 120 150, 188, 225 e 300 t ha-1 (base seca). Objetivaram verificar a 

absorção e o tipo de resposta das plantas aos metais Cd, Cu, Ni, Pb e Zn . Nas plantas de 

milho verificaram que a absorção de Cd, Cu e Zn aumentou significativamente com as 

taxas aplicadas de lodo de esgoto ao passo que, para Ni e Pb os teores absorvidos foram 

comparáveis com a testemunha. Os teores encontrados na parte aérea, para os metais Cd, 

Cu e Zn, indicaram uma resposta do tipo platô. Para as plantas de alface, as concentrações 

desses metais apresentaram aumentos lineares nos cultivos de todos os anos. De forma 

semelhante ao milho, não foram obtidas respostas para Ni e Pb. Embora tenham sido 

verificadas respostas lineares para alguns metais absorvidos pela alface, os autores 

ressaltaram que os dados não confirmam a teoria proposta por McBride (1995).  
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         2.9.2 Aspectos químicos e físico-químicos 

 

Os principais efeitos químicos e físico-químicos provocados pela 

adição de lodo de esgoto nos solos estão relacionados, da mesma forma que nas propriedades 

físicas, à incorporação de grandes quantidades de matéria orgânica. 

 

Carbono orgânico  

A degradação da carga orgânica de resíduos em solos, fornece 

informações para orientar o manejo, o balanço do C-orgânico dos solos e a avaliação do 

potencial dos diversos tipos de resíduos orgânicos, em proporcionar incrementos à fertilidade 

do solo (Levi-Minzi et al., 1990; Barreto, 1995). 

A avaliação de efeitos específicos como aqueles causados por 

temperatura, umidade e doses de aplicação, pode apresentar limitações em experimentos a 

campo, porém permite estimar comportamento geral em condições mais próximas da 

realidade. Esses estudos, normalmente baseiam-se em determinações químicas do decréscimo 

do material orgânico remanescente no solo, o que é feito por meio de determinações 

periódicas do carbono orgânico (Hyun et al., 1998).  

O carbono orgânico presente nesses resíduos, ao apresentar resistência 

à degradação, provoca aumento no solo ao longo de sucessivas aplicações, proporcionando 

alterações significativas em algumas propriedades químicas e físicas desse solo (Clapp et al., 

1986; Metzger & Yaron, 1987). Em solos sob clima temperado, tais incrementos são possíveis 

e têm sido comprovados (Giusquiani et al., 1995; Logan et al., 1997). Em condições de 

campo, Epstein et al. (1976) verificaram que, após 18 meses da aplicação de lodo de esgoto 
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anaeróbio, os teores de carbono orgânico num solo siltoso aumentaram 50 e 100% em áreas 

que receberam respectivamente, 160 e 240 t ha-1. 

Com uma única aplicação de lodo de esgoto anaeróbio nas doses 

equivalentes a 0, 7, 5, 15, 30, 60, 120, 150, 188, 225 e 300 t ha-1 (base seca). Logan et al. 

(1997), acompanharam os teores de C-total do solo por 5 anos consecutivos e observaram que 

os teores aumentaram linearmente com as doses aplicadas. Os maiores decréscimos foram 

observados nos três primeiros anos, sugerindo maiores taxas de degradação neste período.  

No Brasil, trabalhos conduzidos a campo mostraram que, quando 

ocorrem seus efeitos sobre o carbono orgânico dos solos, estes podem ser temporários.  

Melo et al. (1994), aplicaram num Latossolo vermelho escuro 

distrófico, 0, 4, 8, 16 e 32 t ha -1 (com 39,3% de umidade) de lodo de esgoto anaeróbio e 

observaram que até os 77 dias após a aplicação do lodo, todos os tratamentos diferiram em 

relação à testemunha quanto ao teor de C-orgânico. Deste momento até 230 dias após a 

aplicação, apenas o tratamento que recebeu a maior dose de lodo de esgoto foi superior à 

testemunha. Isto significa que, o C-orgânico adicionado com o lodo foi rapidamente 

degradado, apresentando tempo de residência no solo muito curto. Marques (1996), verificou 

que aproximadamente um ano depois da aplicação de 0, 40, 80 e 160 t ha-1 de lodo de esgoto 

(com 74% de umidade), havia efeito crescente e linear sobre os teores de C-orgânico de 

Latossolo Vermelho escuro.  

 

pH 

Outro aspecto importante quando da utilização agrícola de lodo de 

esgoto, são seus efeitos sobre o pH dos solos. Segundo Clapp et al. (1986), tais efeitos são 
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dependentes da matéria orgânica presente nos resíduos, das propriedades do solo como 

textura, da capacidade de tamponamento e do tempo e taxa de aplicação dos resíduos. 

A incorporação de biossólido pode provocar alterações no pH do solo 

que por sua vez, irão depender do tipo de biossólido adicionado (Gloria, 1992). De uma 

maneira geral, sua adição provoca aumento no pH e aumento das cargas negativas do solo 

(Bataglia et al., 1983; Dias, 1994 e Marques, 1996). Berton et al. (1989), mostraram o efeito 

da adição de doses crescentes de biossólido no comportamento do pH de vários tipos de solos. 

A adição provocou uma elevação do pH, sendo que a explicação pode estar ligada à formação 

do íon amônio, devido à oxidação do N-orgânico, presente em grande quantidade neste tipo de 

material. Lodos de esgoto alcalinizados, possuem pH neutro e alcalino, capazes de elevar o pH 

dos resíduos, como verificado nos trabalhos. Aumentos de pH em solos tratados com lodos 

que recebem CaO no tratamento para redução das populações de microrganismos patogênicos, 

podem ser observados nos trabalhos de Oliveira (1995), Silva (1995), Sloan & Basta (1995) e 

Bertoncini (1997). O efeito alcalinizante de resíduos urbanos é promovido por fatores não 

relacionados com as reações de degradação da matéria orgânica. 

Por outro lado, o decréscimo no pH do solo pode ser induzido tanto 

pela nitrificação, quanto pela produção de ácidos orgânicos. Trabalhos como os de Simeoni et 

al. (1984), Pietz et al. (1989) e Dowdy et al. (1991) verificaram que alguns lodos de esgoto 

podem acidificar o solo, sendo esta acidificação atribuída às reações de nitrificação do 

nitrogênio amoniacal, a provável oxidação de sulfitos e a produção de ácidos orgânicos 

durante a degradação do resíduo. Logan et al. (1997) observaram em solo derivado de rochas 

calcárias, no primeiro ano de aplicação de lodo de esgoto (sem tratamento prévio com cal), 
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decréscimo no valor de pH para as menores doses de lodo, imediatamente após a aplicação do 

resíduo.  

 

CTC 

Nos solos de ocorrência em regiões tropicais, a matéria orgânica 

desempenha papel fundamental na Capacidade de Troca Catiônica (CTC) e, embora represente 

menos de 5% dos componentes sólidos na maioria dos solos, é responsável por cerca de 30% a 

65% da CTC dos solos minerais e mais de 50% em solos arenosos e orgânicos (Shuman, 

1977). Portanto, o emprego do lodo de esgoto se torna vantajoso pelo fato de ser fonte de 

matéria orgânica (Melo et al. 1994), melhorando as propriedades químicas pela elevação do 

pH (Silva, 1995; Bertoncini, 1997 e Oliveira, 2000), aumento gradual da disponibilidade de 

macronutrientes (Souza et al.,1998; Vaz, 2000) e também de micronutrientes (Korentajer, 

1991; Cantarella, et al., 1995 e Pigozzo et al., 2000). 

A maior influência da porção orgânica dos resíduos urbanos nas 

propriedades químicas do solo, está na alteração de seu complexo absorvente (Melo & Marques, 

2000). Com adição de lodo de esgoto, diversos autores. (Epstein et al., 1976; Simeone et al., 

1984; Melo et al., 1994; Silva, 1995; Rodella et al.,1995) têm verificado acréscimos da CTC 

dos solos.  

As elevadas doses de lodo de esgoto, podem causar aumentos na CTC 

de solos. Observou-se que, enquanto no solo não tratado com o resíduo a CTC variou de 55 a 

64 mmol kg-1, seu valor chegou a 154 mmol, kg-1 nos tratamentos com doses de 240 t ha-1; 

após 18 meses, houve decréscimo para 87 mmol kg-1. Atribuiu-se o aumento da CTC dos 
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solos, ao acréscimo de cargas negativas provenientes da matéria orgânica dos resíduos 

(Epstein et al., 1976). 

Em solo arenoso com pH inicial 5,4, foram aplicados 0, 60, 120 e 240 t 

ha-1 (base seca) de lodo de esgoto anaeróbio. Os resultados de pH e CTC determinado em pH 

8,2, obtidos para a testemunha e doses de lodo foram, respectivamente: pH = 5,1, 5,0, 5,0 e 4,7 

; CTC-17,7, 19,5, 21,3 e 25,7 mmol kg-1. Os autores explicaram que o aumento da CTC 

ocorreu devido ao aumento de C-orgânico do solo (Simeoni et al., 1984).  

A aplicação de lodo de esgoto (32 t ha-1, 39% de água) promoveu 

aumento significativo na CTC de Latossolo Vermelho Escuro Distrófico, avaliada até 473 dias 

após a aplicação do resíduo. Os autores encontraram correlação positiva e significativa da 

CTC com o teor de C-orgânico do solo e da CTC com a fração humica deste carbono (Melo et 

al., 1994). 

Silva (1995), aplicando doses crescentes de lodo de esgoto (0, 20 e 40 t 

ha-1 62% de água) aumentou substancialmente a CTC de Podzólico Vermelho. Neste trabalho, 

além dos lodos terem sido tratados com cal, que pode aumentar os efeitos na CTC pela 

elevação do pH, a CTC foi calculada por meio da soma de bases, possivelmente sendo 

superestimada pelos teores de cálcio adicionados ao lodo de esgoto.  

Rodella et al. (1995), avaliaram, em casa de vegetação, a contribuição 

de diferentes materiais orgânicos, entre eles, o lodo de esgoto, para a CTC de Latossolo 

Vermelho, incubados por 90 dias, 10 t ha-1 de carbono orgânico no solo, em amostras de solo 

com pH inicial de 4,9 e 6,4. Os autores relacionaram a CTC a pH 7,0 do material orgânico 

com a CTC do solo determinada ao pH atual e verificaram que apenas 32% da CTC do solo 

podia ser explicada pela CTC do material orgânico adicionado. Esta proporção aumentou para 
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78% quando o pH do solo foi incluído na análise de regressão. Isto significa que, embora os 

diversos materiais tenham apresentado diferentes quantidades de cargas negativas, suas 

eficiências em elevar a CTC do solo foram determinadas pelos seus efeitos sobre o pH desse 

solo.  

 

                2.9.2.1 Metais Pesados  

O termo “metal pesado” se refere aos elementos de densidade elevada, 

com número atômico acima de 20 e com caráter eletropositivo (Porteous, 1994). Atualmente, 

os metais pesados praticamente são elementos ubíquos (Purves, 1985; McBride, 1994; 

McLaughlin et al., 1996). 

 A presença de metais pesados definidos como os elementos químicos 

com densidade maior que 5 g cm-3, no lodo de esgoto (LE), tem sido objeto de muitos estudos 

devido ao impacto dos mesmos na saúde humana e animal e na qualidade do alimento, pois 

podem acumular no solo por tempo indefinido. O lodo de esgoto, estritamente urbano, possui 

uma quantidade baixa em metais pesados, mas quando esgotos industriais e águas de chuva 

entram no sistema de captação do esgoto urbano, este pode ter sua concentração de metais 

aumentada significativamente. 

As práticas do manejo da aplicação do lodo no solo devem levar em 

conta as concentrações de metais pesados presentes no solo e resíduo, bem como os níveis 

cumulativos máximos permitidos no solo, as condições do solo regionalmente, condições 

climáticas e topografia (Andreoli et al., 1997). 

A carência de estudos nas zonas tropicais e a impossibilidade de 

transportar para estas regiões os resultados obtidos em pesquisas realizadas nas zonas 
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temperadas do planeta, mostram a necessidade de trabalhos que não só permitam a 

definição das características dos biossólidos e dos solos, como também gerem informações 

sobre as interações produzidas no decorrer do tempo (Melfi & Montes 2001). 

Ocorrência de metais pesados em rochas, solos e lodo 

Em rochas e solos, os metais pesados, em geral encontram-se 

naturalmente como elementos traço, isto é, em concentrações menores que 0,1% em peso 

(Adriano, 1986; Alloway, 1990). A Tabela 13 mostra, em termos de intervalo de valores, as 

concentrações dos metais pesados nos solos, lodo de esgoto, plantas e água doce, conforme 

apresentado por Adriano (1986). 

Tabela 13 - Concentrações de metais pesados em amostras do meio ambiente. 

Metal    Material analisado   
Pesado  solo Lodo de esgoto Colheita comum*  Plantas Água doce 

Cu Média 30 690 ... ... 3 
 intervalo 2-250 100-1.000 6-40 ... 0,2-30 
       
Zn Média 90 2.250   15 
 intervalo 1-900 1.000-10.000 6-200 1-160** <1-100 
       
Mn Média 850    8 
 intervalo 100-4.000 60-3900 15-100 0,3-1.000** 0,02-130 
       
Mo Média  15,6  0,74 0,5 
 intervalo 0,2-5 1-76 0,03-5 0,17-2,0 0,3-10 
       
Pb  Média 20 1.832   3 
 intervalo 2-200 136-7.627 1,5-18 0,1-30 0,06120 
       
Cr Média 40 1.221 ...  1 
 intervalo 10-150 20-14.000 ... 0,05-14** 0,1-6 
       
Ni Média 40 319   0,5 
 intervalo 5-500 16-530 <0,1-4,0 0,02-4* 0,02-27 
       
Cd Média 0,35 74   0,10 
 intervalo 0,01-20 2-1.000 0,1-0,5 0,1-2,4 0,01-3 
       
Hg Média 70 7,3   0,03 
 intervalo 20-150 <0,1-55 3-47*** 30-700 0,01-0,1 

Fonte: Referenciadas pela literatura pertinente em µg g-1, o Hg em µg µg-1 e a água em µg L-1(In: Adriano, 1986). 
* trigo, arroz, feijão milho, batata, pepino, alfafa, etc; ** - vegetação herbácea; *** - Autores citados in Kabata-
Pendias & Pendias (1992); ...- Valores não encontrado  
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Os limites de concentrações em solos e plantas, são apresentados em 

mg kg–1 (Tabela 14). 

Tabela 14 - Propostas de limites de concentrações de metais pesados em solos e plantas, em 
mg kg –1 (massa seca)*. 

Metal Concentração 
máxima 

Concentrações 
aproximadas 

Concentrações 
aproximadas 

pesado Aceitável nos solos 
agricultáveis 

normais em folhas 
maduras 

Consideradas 
Tóxicas 

Cu 23-140 2-30 20-100 
    

Zn 70-400 27-150 100-400 
    

Mn 1.500-3.000 30-300 400-1000 
    

Mo 2-10 0,2-5 10-50 
    

Pb 20-500 5-10 30-300 
    

Cr 50-600 0,1-0,5 5-30 
    

Ni 20-100 0,1-5 10-100 
    

Cd 3-8 0,02 5-30 
    

Hg 0,3-5 ... 1-3 

* - Valores de autores citados in Kabata-Pendias & Pendias (1992) 

 

Os biossólidos também carreiam elementos traço capazes de danificar 

as propriedades químicas e biológicas dos solos (Kabata- Pendias et al., 1984). Desta forma, as 

doses devem não somente considerar as necessidades de nutrientes pelas plantas (Gschwind et 

al., 1992), mas também o teor destes elementos em sua  composição. 

Os metais pesados Zn, Cu, Mn e Mo são elementos essenciais para o 

desenvolvimento das plantas, isto é, são nutrientes (Malavolta, 1981). Contudo, em 

concentrações elevadas são tóxicos, como demonstra a Tabela 14. Não é simples estabelecer 

que a concentração de metal é tóxica nos processos vitais das plantas, pois os sintomas tóxicos 

não são muito específicos (Truby, 1995 e Kabata-Pendias & Pendias, 1992). 
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Devido a sua ocorrência generalizada, o potencial fitotoxidez e danos a 

animais e humanos, os elementos traço de maior preocupação em esgotos são: Cd, Cr, Cu, Pb, 

Ni, Zn (Berti et al., 1996; Logan et al., 1983) e As, Hg, Se e Ag (Gsghwind et al., 1992).  

Nos Estados Unidos, a Usepa (1979) regulamenta a aplicação de lodo e 

de sua disponibilidade ser controlada tanto pelas características dos solos quanto pelos 

processos de fatores edáficos envolvidos, como a adsorsão, a quelação, a precipitação, o pH e 

a CTC.  

Sendo assim, sua biodisponibilidade nos solos é afetada pelas 

propriedades dos próprios biossólidos, no que concerne a estes elementos, quando altas doses 

são aplicadas. Conclui-se que, os limites de aplicação de elementos traço via biossólidos a 

solos, devem estar baseados tanto nas propriedades dos solos quanto nas dos biossólidos que 

os originam. A interação destas características ditará a disponibilidade final de elemento, 

como se observa nos resultados obtidos por Lucchesi (1997) em estudo sobre o 

comportamento do zinco derivado de lodos de esgoto estabilizados por compostagem em três 

latossolos, em estudo de Miyazawa et al. (1996), para a movimentação do Zn em latossolo e 

em Wisniewski et al. (1996), na disponibilidade de Cu e Zn em áreas degradadas, sendo que 

todos foram desenvolvidos em solos oriundos do Paraná, conforme Lucchesi, 1998.  

  

Contaminação dos solos, com metais pesados, devido ao uso de lodos de esgoto. 

A concentração de metais pesados em solos agrícolas está aumentando 

devido à deposição atmosférica, aditivos em alimentos e uso de fertilizantes comerciais 

(Anderson et al. citado por McBride, 1995). Contudo, de acordo com McBride (1995), estes 

aumentos são pequenos se comparados com os aumentos provocados por causa do uso de lodo 
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de esgoto na agricultura. Defensores do uso do lodo de esgoto como adubo, acreditam que 

adubar os solos com lodos requer a habilidade de manter o metal tóxico em formas não 

disponíveis. Em curto prazo, experimentos de campo mostram que as propriedades 

adsorvedoras do lodo diminuem a absorção de muitos metais pelas plantas. Tal propriedade é 

atribuída à grande quantidade de matéria orgânica contida no lodo; contudo, este efeito 

protetor não pode ser considerado permanente e nem efetivo para todos os metais tóxicos, pois 

parte desta matéria orgânica é também mineralizada. 

Os regulamentos estabelecidos pela United States Environmental 

Protection Agency (Usepa - 503), mostram limites de valores que são permitidos para 

concentrações de metais pesados em solos. Felizmente, esses valores não têm sido alcançados, 

exceto para alguns casos (McBride, 1995). Após a interrupção da aplicação do lodo, os metais 

pesados estão geralmente ligados à matéria orgânica do solo. Citados por McBride (1995), 

estima-se em 10 anos o tempo de meia vida da decomposição da matéria orgânica, porém, 

Terry et al. citado por McBride (1995), estimam para períodos superiores a este. 

É muito importante controlar a solubilidade desses metais durante 

longo prazo. Há recomendação de que o pH do solo seja mantido em 6,5, demonstrando que as 

mobilidades relativas do Cd, Cu, Pb e Zn no solo é fortemente dependente do pH (Chlopecka, 

1994). Em solos ácidos (pH 4,2 a 6,6), o Cd e o Zn são relativamente móveis, porém o Cu e 

Pb são de baixa mobilidade. Em solos neutros a alcalinos (pH 6,7 a 7,8), o Cd e o Zn possuem 

mobilidade moderada, porém o Cu e o Pb não possuem mobilidade. Alloway (1990), diz que a 

matéria orgânica aparece no papel de controladora da absorção de elementos traços pelas 

plantas, dependendo se ela é solúvel (ácidos fúlvicos) ou insolúvel (ácidos húmicos).  
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A compostagem preparada por Silva & Fernandez (1998) em sistema 

windrow, realizado em Londrina (PR), utilizando resíduos de podas de árvores triturados e 

mistura dos mesmos com lodo de esgoto anaeróbio (RALF - ETE Sul), na proporção 43,5 % 

(m/m) da matéria seca, apresentaram baixos teores de metais pesados. Os teores e desvios 

padrão dos respectivos teores dos metais foram em mg kg-1: Cd - 0,2 ± 0,06 e 4 ± 2; Cu -11 ± 

3 e 312 ± 9; Ni-1 ± 0,3 e33 ± 2; Pb -12 ± 5 e116 ± 8; Zn - 41 ± 13 e 1170 ± 90. Dos resultados 

obtidos, observou-se que o composto preparado com a utilização de resíduo de poda e lodo de 

esgoto apresentou teores de metais inferiores aos preconizados na norma espanhola, uma das 

mais restritivas.  

As principais fontes de contaminação dos solos agrícolas do Paraná 

por metais pesados são: composto orgânico, esterco de animais, fertilizantes fosfatados, 

calcário e fungicidas. Ainda que fertilizantes e corretivos possam ser fontes potenciais de 

contaminação no solo, a análise de amostras de 10 solos representativos do Estado do 

Paraná, em condições naturais e sob exploração agrícola, mostrou que os teores de metais 

pesados nos horizontes A e/ou B dos diferentes ambientes não apresentaram diferenças 

(Souza et al., 1996).  

 

               2.9.2.2 Acúmulo e mobilidade de metais pesados nos solos 

Se a capacidade do solo em reter os metais pesados for ultrapassada, 

esses, em disponibilidade no meio, tanto podem entrar na cadeia alimentar dos organismos 

vivos como serem lixiviados, colocando em risco a qualidade dos sistemas de águas 

subterrâneas (Elliot et al.,1986). 
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Nos EUA, desde a década de 70, o acúmulo desses elementos no 

solo vem sendo apontado, em decorrência da disposição de lodo de esgoto (Baxter et 

al.,1983; Chang et al., 1984; Williams et al., 1980, 1984 e 1987). Esse potencial de 

acúmulo foi verificado no Brasil nos trabalhos de Berton et al. (1989),  Vanzolini (1994), 

Oliveira (1995), Barreto (1995), Marques (1996), Abreu júnior (1999), Anjos (1999), 

Oliveira (2000) e Simonete (2001).  

A formação de complexos metálicos com compostos orgânicos, 

principalmente ácidos húmicos e fúlvicos, diminuiu a disponibilidade e toxidez de metais 

pesados para as plantas e reduz sua mobilidade no solo. A capacidade de retenção de metais 

pesados do solo é dinâmica e pode ser alterada pelo manejo. Os principais fatores responsáveis 

pelo aumento da capacidade de retenção do solo, são o aumento da matéria orgânica e o 

aumento do pH. 

 Os metais adicionados ao solo por meio da aplicação de biossólidos 

apresentam limitado movimento em profundidade, permanecendo geralmente no horizonte 

(Rappaport et al., 1988). Dessa forma, grandes ou repetidas aplicações de biossólido 

contribuem para o aumento da quantidade de metais lábeis na camada arável. 

Trabalhando com Latossolo de textura média e argilosa os quais 

receberam cinco aplicações de lodo de esgoto que totalizaram 387,89 t ha-1 (base seca), 

Anjos (1999), avaliou a capacidade do acúmulo de metais de metais pesados no solo e nas 

plantas de milho e verificou, para os dois solos tratados, aumentos nas concentrações de 

Cu, Zn, Ni, Cr e Cd. No entanto, estas elevações não ultrapassaram os limites 

estabelecidos pela Agência de Proteção Ambiental do Estados Unidos. As quantidades 
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removidas estiveram abaixo das quantidades adicionadas via lodo. Para o Pb, mostrou-se 

abaixo do limite de detecção pelo método utilizado.  

A possibilidade de contaminação do lençol freático devido à utilização 

de resíduos orgânicos contendo metais pesados, é uma das principais preocupações da 

humanidade. Devido ao grande interesse pela utilização de determinados resíduos urbanos 

na agricultura, pesquisas vêm recebendo maior atenção, principalmente no que se refere à 

mobilidade de metais pesados (Ritter et al., 1978; Willians et al., 1980; McBride et al., 

1997). Fatores que governam a capacidade do solo em reter metais pesados são complexos, 

dificultando as possibilidades de previsões acerca do comportamento desses elementos em 

longo prazo. 

Em solos tratados com lodo de esgoto, a mobilidade de metais 

pesados, tem sido apontada como nula ou muito baixa por diversos trabalhos científicos 

(Baxter et al., 1983; Chang et al., 1984; Williams et al.,1987).  

A mobilidade de alguns metais pesados numa área de solo argilo-

siltoso que recebeu uma disposição de 240 t ha-1 (base seca) de lodo de esgoto, foi avaliada 

por McBride et al., (1997), após 15 anos da aplicação do resíduo. Observaram que, 

aproximadamente 40% do Cu e Zn e menos de 30% do Cd aplicados via lodo, foram perdidos 

da camada de incorporação do resíduo (0 - 0,20 m). No entanto, quando foram determinados 

os teores desses metais nas camadas mais profundas, não foram observadas evidências da 

movimentação desses elementos. 

Durante oito anos, Williams et al. (1987), ao estudarem a aplicação 

crescente de grandes quantidades de biossólidos (0, 45, 90,135, 180 e 225 t ha-1 ano-1, base 

seca) de diferentes origens, em solo argiloso, constataram que não ocorreu movimento 
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significativo de Cd2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+, Fe2+ e Co2- após o término das aplicações de 

biossólido.  

Os metais oriundos da aplicação de biossólido, embora se assuma 

que esses sejam imóveis em solos agrícolas manejados, devido a fatores específicos, 

apresentam aumento na sua mobilidade, que resulta em uma maior absorção pela planta ou 

lixiviação para as águas subterrâneas. Entre estes fatores, estão incluídos, as concentrações 

de ânions complexantes (orgânicos e inorgânicos) e de cátions competitivos na solução do 

solo (Camobreco et al., 1996). 

Tackett et al. (1986), ao determinar as taxas de lixiviação dos 

metais Cd2+, Cu2+, Fe2+, Pb2+, e Zn2+, oriundos de biossólidos compostados, em soluções 

tamponadas com pH variando de 2,5-7,0 com intervalos de 0,5 unidade, verificaram que as 

concentrações de Zn2+, e Cd2+ aumentaram com o decréscimo de pH, sendo que para 

ambos os elementos os maiores aumentos ocorreram entre valores de pH de 6,0 e 5,5. Em 

curto prazo, entretanto, não ocorreram mudanças nas concentrações de Fe2+, Cu2+ e Pb2+. 

 No experimento em colunas insaturadas, estudando o movimento 

de Zn2+ em solos tratados com biossólidos, Welch & Lund (1989), verificaram que o teor 

total de Zn2+ lixiviado e a profundidade de movimentação deste elemento no solo estavam 

negativamente correlacionados com o pH final do solo. A análise de regressão linear 

múltipla mostrou que, o pH final do solo explicou 72% da variação das quantidades totais 

de Zn2+ lixiviado e 82% da variação do movimento do Zn2+ em profundidade.  

Após adicionarem quantidades equivalentes a 5,50 e 100 t ha-1 de 

biossólido, base seca, na superfície de solos LRd argiloso e LEd arenoso, condicionados 

em colunas de PVC e aplicarem água na superfície da coluna, a cada 15 dias, ao longo de 
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12 meses, até completar o volume equivalente a 1.495 mm de chuva, Miyazawa et al., 

(1996), verificaram que entre os metais pesados estudados (Cd2+, Co2+ Cr2+, Cu2+, Ni2+, 

Pb2+ e Zn2+), somente a concentração de Zn2+, aumentou (10%) até a camada de 5-10 cm 

nos solos com valores de pH próximos a 4,0, sendo mínimo o deslocamento nos solos com 

pH igual a 5,8. 

Ao estudar o comportamento dos metais pesados em dois solos 

distintos, Areia Quartzosa (AQ) e Latossolo Roxo (LR), em dois níveis de pH 3,9 e 4,9 e, 

tratados com doses de biossölidos equivalentes a 0, 13,5, 29,7 e 40,5 Mg ha-1 (base seca), 

cultivado com plantas de milho, Oliveira (1995), verificou que a movimentação e/ou 

lixiviação dos metais ao longo das colunas de solos, foi evidente apenas para o Mn2+ e 

Zn2+. A lixiviação do Mn2+ não ocorreu devido às quantidades adicionadas via biossólido, 

e sim pela abundância desse metal nos solos utilizados no experimento. Os maiores 

aumentos nas quantidades lixiviadas ocorreram principalmente no solo AQ.  

De acordo com o conceito de hidrólise de íons metálicos, a 

mobilidade dos metais pesados em solos ácidos, decresce na seguinte ordem: Cd2+ > Ni2+, 

> Zn2+, > Mn2+, > Cu2+, > Pb2+, > Hg2+ e a interpretação de Singh & Steinnes (1994), a 

relativa mobilidade de diferentes metais, pode ser aproximadamente expressa pela razão da 

quantidade dissolvida pela quantidade ligada de cada metal em relação ao pH. O 

conhecimento do movimento destes metais é baseado em estudos de coluna de solo 

homogeneizado e, sob estas condições, nenhum desses metais parece ser móvel via 

biossólido exceto, talvez, em solos muito ácidos de textura arenosa (Camobreco et al., 

1996) .  
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Williams et al. (1987), deram seqüência a estudo com aplicações 

anuais de lodo de esgoto por mais cinco anos nas mesmas taxas anteriores e para as 

amostragens do solo, adotados em Williams et al. (1980), obtendo 8 aplicações do resíduo, 

conferindo o acúmulo de 1440 t ha-1. No decorrer de 9 anos de monitoramento, foram 

realizadas quatro avaliações dos teores totais de metais presentes nas amostras de solo 

coletadas em profundidade. Uma apreciação geral dos resultados demonstrou que os 

metais Cd, Cu, Zn e Hg moveram-se, ainda que em pequenas quantidades, para as 

profundidades de 0,05 a 0,10 m abaixo da camada de incorporação do lodo (0 - 0,20 m). 

Os autores ressaltaram que estes resultados podem ter sido por uma contaminação durante 

a amostragem. A presença do Cr e do Pb se restringiu à camada de incorporação do resíduo. A 

relativa imobilidade dos metais pesados foi atribuída ao pH do solo e mais uma vez, às reações 

de adsorção a óxidos e hidróxidos, de troca de cátions e de complexação com a matéria 

orgânica. No entanto, é importante esclarecer que neste estudo, em função da aplicação do 

lodo de esgoto, o pH (H2O) do solo abaixou de 5,4 para 4,5. 

Mattos & Miyazawa (1994), ao analisarem o solo de terra roxa 

estruturada, cultivada durante 24 anos com uva Itália (cultura altamente susceptível às 

doenças fúngicas e bacterianas), observaram aumento considerável de Cu e Zn até a 

profundidade de 50 cm. Pavan et al. (1994), observaram maior acúmulo de Cu na camada 

superficial 0 a 5 cm e aumento de 19 para 83 mg kg-1 de Cu trocável, na camada de 5 a 10 cm 

de latossolo vermelho escuro, cultivado com cafeeiro tratado com fungicida cúprico. Deste 

modo, observa-se que existe a necessidade de constante monitoramento da dinâmica de metais 

pesados no perfil do solo, quando são aplicados resíduos orgânicos ou insumos que 

apresentem metais pesados em sua composição. 
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A maioria das pesquisas realizadas indicou que, a maior parte dos 

metais pesados presentes nos solos, tratados com lodo de esgoto, ocorreram na fase sólida 

desses solos e poderiam estar nas mais variadas formas químicas. E ainda, esses trabalhos têm 

demonstrado que o Zn e principalmente o Cd são relativamente móveis, o que gera uma 

maior preocupação com a contaminação das águas subterrâneas, enquanto que, o Cr, Cu, Ni 

e Pb, ao contrário, apresentam baixa mobilidade e se acumulam na camada do solo em que 

são incorporados.  

Levando-se em consideração as regiões tropicais, observa-se que 

existe ainda necessidade de pesquisas complementares, uma vez que, nas condições de solos 

altamente intemperizados, sob regime de temperaturas e precipitações pluviométricas mais 

elevadas do que nas regiões temperadas, a mobilidade dos metais pesados pode ser maior. 

 

Reações por processo de precipitação e complexação 

Quando adicionados aos solos, os metais pesados contidos em resíduos 

passam por inúmeras reações, as quais são responsáveis pelas várias espécies químicas e 

físicas que serão difundidas neste ambiente (Essington & Mattigod, 1991). Os metais traço 

derivados de biossólidos podem ser classificados como: precipitados (insolúveis), 

intracelulares, extracelulares (absorvidos), e formas solúveis (Hayes et al., 1980); trocáveis, 

adsorvidos, complexos orgânicos, carbonatos, e residuais (não caracterizados), os quais 

incluiriam os sulfetos e os fósfatos; solúveis, coloidais, supracoloidais e frações particuladas 

(> 100mm), este último responsável por mais de 90% dos metais derivados de lodos (Gould et 

al., 1975). Por outro lado, Cox et al. (1972), classificam os micronutrientes do solo como 

solúveis em água, trocáveis, adsorvidos, quelatados ou complexados e sob formas minerais, 
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termos estes com possibilidade de também serem empregados para elemento traço originados  

dos lodos de esgotos. De maneira geral, tais reações ocorrem por processos de precipitação e 

dissolução, complexação com compostos orgânicos e ou inorgânicos e adsorção e desorção 

(Alloway, 1990). Esses fatores e processos influenciam na disponibilização e movimentação 

de contaminantes em solos, particularmente de elementos traço (McBride, 1995).      

Precipitação é o processo pelo qual íon metálico reage com outros íons 

solúveis para formar produto sólido e a dissolução é o processo inverso. A composição da 

solução, o pH e o potencial redox do solo são os atributos que mais interferem nesses 

processos. Os metais pesados podem ser precipitados como hidróxidos, sulfatos, sulfitos, 

fosfatos e carbonatos sendo que, alguns desses precipitados são muito estáveis e, portanto, 

apresentam dissolução mais difícil, outros podem se dissolver mais facilmente quando 

expostos a determinadas condições de solo, como a acidez. Existem casos em que o 

precipitado é formado por partículas pouco densas e por isso permanecem em suspensão na 

solução do solo, sujeitas, portanto, à movimentação por fluxo de massa (Kabata-Pendias & 

Pendias, 1984; Adriano, 1986). 

Nos processos de complexação, os metais pesados são quelados por 

compostos orgânicos ou inorgânicos, conhecidos como ligantes. Os ligantes orgânicos 

típicos são os ácidos fúlvicos e húmicos derivados da matéria orgânica. A complexação por 

óxidos de ferro e fosfatos em precipitados de solubilização bastante baixa em lodos; período 

de tempo durante o qual os metais estão adsorvidos aos óxidos; ligação à frações húmicas dos 

lodos; complexação por fitosideróforos; teores de óxidos de ferro e alumínio dos solos; CTC 

dos solos; pH do solo e dos lodos; doses aplicadas; tempo decorrido da aplicação; posições 
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dos elementos em relação ao sistema radicular; diluição na biomassa; extrator químico; época 

de amostragem; espécies vegetais consideradas. 

Alguns metais pesados como Cu, Mn, Ni, Pb e Zn apresentam 

grande afinidade com esses ligantes, caracterizando uma importante via de redução da 

disponibilidade desses elementos às plantas, tendo em vista que, esses complexos são 

pouco solúveis em água (Adriano, 1986). A tendência dos cátions metálicos interagir com 

ligantes inorgânicos e formar complexos solúveis é explicada pelas regras da química de 

coordenação (Kabata-Pendias & Pendias, 1984). Os óxidos de Fe, Al e Mn são 

componentes do solo que desempenham papel importante na imobilização de metais 

pesados. Os cátions podem ser adsorvidos eletrostaticamente na superfície dos óxidos. 

Pode ocorrer, também, que os íons inicialmente adsorvidos sejam, mais tarde, 

incorporados dentro da estrutura do mineral, após ocorrer os processos de penetração, 

recristalização e difusão dentro dos poros. 

 

2.9.2.3 Riscos dos biossólidos no meio ambiente 

Entre as diversas alternativas existentes para a disposição do lodo de 

esgoto, para fins agrícolas este apresenta-se como uma das mais convenientes e sua aplicação 

é amplamente recomendada como condicionador do solo. Mas, ao mesmo tempo pode 

constituir perigo, devido à presença de poluentes químicos e agentes causadores de doenças. 

Com o passar do tempo, os patógenos morrem gradualmente no solo e não apresentam efeito 

prejudicial, no entanto, os poluentes químicos podem persistir nos solos por tempo 

indeterminado, especialmente os metais pesados e serem absorvidos pelas plantas em 
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crescimento em quantidades suficientes para afetar o desenvolvimento da própria planta e/ou a 

saúde dos consumidores (Chang et al., 1997).  

Os riscos associados aos metais pesados adicionados ao solo pelo lodo 

dependem de diversos fatores, entre os quais o conteúdo original do solo, sua textura, matéria 

orgânica, o tipo de argila, a intensidade do intemperismo, o pH e a CTC. A maior parte dos 

metais pesados isolados, ou em certos compostos, exercem ação deletéria sobre os 

microrganismos, podendo também promover as seguintes reduções: na abundância e 

diversidade da microbiota do solo; na formação e atividade de simbioses radicais e na 

decomposição, mineralização e na respiração do solo, além de interferir nas 

transformações do nitrogênio e atividades enzimáticas do solo (Siqueira et al., 1994). 

Existem dois tipos de riscos ambientais associados com a utilização 

de biossólido na agricultura, temporários e persistentes. Os riscos temporários desaparecem 

dentro de ano ou de poucos anos, após a aplicação do biossólido no solo, e incluem odor, 

patógenos, contaminação das águas subterrâneas com N-NO3
-, além de fitotoxicidade 

devido a presença de sais solúveis ou produtos tóxicos biodegradáveis oriundos de 

biossólidos inadequadamente estabilizados. Os riscos persistentes permanecem por muito 

tempo após os riscos temporários terem desaparecido e incluem o aumento das 

concentrações de compostos orgânicos produzidos industrialmente e não biodegradáveis, 

tais como bifenis policloridratos (PCB) e o aumento da concentração de metais pesados no 

solo (Webber, 1988). 

É bem conhecido o fato de que elevadas concentrações desses metais 

podem reduzir os níveis da biomassa microbiana do solo, inibir a fixação de N, e reduzir as 

atividades de certas enzimas (Cameron et al., 1997). De uma maneira geral, a aplicação de 
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biossólido nos solos promove sua valorização em função de transformações, quase sempre 

positivas, de suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Entretanto, não deve ser 

neglicenciado o fato de que sua aplicação pode provocar danos ao meio ambiente, devido ao 

possível aporte de organismos patogénicos, compostos orgânicos tóxicos e metais pesados. 

Assim sendo, o gerenciamento da aplicação do biossólido é uma tarefa que requer, em 

primeiro lugar, amplo conhecimento não só de suas características geológicas, físicas, 

químicas e microbiológicas, mas também das propriedades globais do solo, que determinam 

sua organização e seu funcionamento. 

Os biossólidos representam risco maior para o ambiente, quando 

provenientes de cidades com alto potencial de industrialização, sem coleta e tratamento 

específico. Sobre a natureza heterogênea dos biossólidos produzidos em diferentes cidades, 

Sommers (1997), comenta a necesidade do conhecimento individual da composição química 

de cada resíduo antes da utilização agrícola.  

Quanto aos níveis tóxicos, os metais de maior preocupação nos 

biossólidos são: Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn e Ag, devido à sua ocorrência generalizada, ao 

potencial de fitotoxicidade e aos danos a animais e humanos (Chang et al., 1997; Lucchesi, 

1998). Levantamentos publicados nos Estados Unidos sobre lodos de esgoto levaram a seguir 

a seguinte ordem em termos de abundância: Zn, Pb, Ni, Cd e Hg (Lucchesi, 1998). O Cd é 

considerado o elemento mais perigoso, devido ao seu comportamento químico no solo e a 

habilidade das plantas e animais em acumulá-lo, portanto existem considerações especiais das 

agências de proteçõa ambiental a este respeito ( Kim et al., 1988). 

O conteúdo original de metais nos solos do estado do Paraná é muito 

variável (Souza et al., 1996), em que a padronização de limites acentuaria os riscos em 
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determinados solos em favor da viabilização da reciclagem em outros, de grande expressão 

territorial. Neste sentido, a norma garante a segurança ambiental e humana, controlando a 

presença de metais do lodo, estabelecendo limite máximo de aplicação de 50 t ha-1 em dez 

anos, exigindo ainda, o monitoramento constante do acúmulo destes elementos no solo, 

baseando a interpretação em função das características peculiares a cada unidade. 

Nos processos envolvidos com as perdas de nitrogênio do sistema 

solo-planta, a possibilidade de lixiviação de nitratos é o que tem causado maior 

preocupação a diversos segmentos da sociedade, sejam agricultores, pesquisadores ou 

ambientalistas (Stratton et al., 1995). A grande mobilidade deste íon no solo, aliada à 

crescente utilização de fertilizantes nitrogenados e, a necessidade cada vez maior de 

disposição de resíduos urbanos, principalmente lodo de esgoto, estão contribuindo para o 

agravamento, em diversas regiões do planeta, em relação aos problemas de eutrofização de 

águas de superfície, como lagos e rios e de contaminação de águas subterrâneas, as quais 

muitas vezes são a principal ou a única fonte de água potável de grandes populações 

(Muchovej & Rechcigl, 1995; Hue, 1995). 

O consumo de águas com teores de N-NO-
3 acima dos limites 

recomendados pela OMS pode causar sérios problemas de saúde aos seres humanos, 

principalmente em crianças menores de três meses (Hue, 1995). Além da possibilidade de 

efeitos carcinógenos, é comum a ocorrência de problema conhecido como 

metahemoglobinemia. Ela ocorre quando agente oxidante, no caso o nitrito, oxida o Fe da 

hemoglobina e forma a metahemoglobina, reduzindo a capacidade do sangue em 

transportar oxigênio. 
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A aplicação de biossólido, levando-se em consideração doses 

agronômicas de N, minimiza o risco de contaminação do ambiente, enquanto que aplicações 

excessivas deste resíduo aumentam o risco de lixiviação de N-NO-
3 e a contaminação das 

águas subterrâneas (Gavi et al.,1997). 

Em duas áreas agrícolas, uma tendo sido fertilizada com produtos 

inorgânicos comerciais e outra com histórico de aplicação de biossólido Artiola (1998), 

verificou que as perdas por lixiviação de N-NO-3 , foram maiores nas áreas em que aplicou o 

biossólido, do que nas que receberam fertilizante. As significativas perdas por lixiviação 

com biossólido, foram resultantes das acumulações residuais do mesmo, ano a ano, que 

mineralizam e liberam N-NO-3 na zona de incorporação (0-30 cm). 

No Brasil, o potencial de lixiviação de N-NO3
- com a aplicação de 

lodo de esgoto não tem sido avaliado, justificado por serem recentes no país, as 

necessidades de destino final deste resíduo para áreas agrícolas. 

Extratores de solução com cápsula porosa têm sido largamente 

empregados em avaliações de lixiviação de nitratos, em solos tratados com lodo de esgoto 

ou composto à base de lodo (Misselbrook et al., 1996). Este equipamento foi utilizado no 

Brasil em estudos para a quantificação das perdas de N-NO3
- decorrentes da fertilização 

mineral de culturas como feijão e milho (Bassoi & Carvalho, 1992; Bassoi & Reichardt, 

1995).   

A carência de estudos nas zonas tropicais e a impossibilidade de 

transportar para estas regiões os resultados obtidos em pesquisas realizadas nas zonas 

temperadas, mostram a necessidade de trabalhos que não só permitam a definição das 
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características dos biossólidos e dos solos, como também gerem informações sobre as 

interações produzidas no decorrer do tempo (Melfi & Montes 2001). 

 

                2.9.2.4 Metais pesados nas plantas 

O principal meio de intoxicação do homem por metais pesados é o 

consumo de alimentos e água contaminados. Os metais pesados dependendo da forma em que 

se encontram, da concentração e da maneira de entrar no corpo (via respiratória, digestiva, 

etc.) são tóxicos ao ser humano (Roddricks, 1995; Klaassen, 1991).  

Os metais pesados no solo podem estar nas formas livre (M), óxidos, 

hidróxidos, fosfatos, sulfatos, carbonatos, sulfetos e complexos orgânicos. Estes compostos 

são responsáveis pela disponibilidade e toxidez dos metais para plantas. No entanto, os teores 

totais dos elementos no meio não são suficientes para explicar a disponibilidade e conseqüente 

absorção e toxidez pelas plantas.  

A absorção de metais pelas plantas não é somente influenciada pela 

concentração, forma e propriedades físico-químicas do solo, mas, também, pela espécie, 

nutrição, estádio de crescimento e outros fatores tais como a sensibilidade da planta ao metal 

absorvido, etc (Kádár, 1995; Chlopecka , 1994).  

Lodos de esgoto podem ser usados na agricultura, como adubo 

orgânico, apresentando efeitos benéficos sobre a produção. Porém, ao longo do tempo, o 

acúmulo de metais pode se tornar problemático, pois as altas concentrações de Cd, Cu, Ni e 

Zn, etc, contidas nesses lodos podem se tornar tóxicas para as plantas. (Berti & Jacobs, 1996). 

Devido aos vários fatores que influenciam o comportamento desses 

elementos nos ecossistemas, existem grandes dificuldades na interpretação e na reprodução ou 
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aplicação dos resultados de pesquisa (Sommers, 1977). Principalmente no que diz respeito à 

intensidade de absorção dos metais pesados pelas plantas e as possibilidades desses elementos 

alcançarem concentrações fitotóxicas avaliadas nos solos e ou nas plantas. Embora ainda 

existe a necessidade de muitos estudos a serem realizados em longo prazo e em condições de 

campo, sobre a disposição de resíduos urbanos em solos agrícolas (Singh & Keefer, 1989). 

Algumas pesquisas mostram elevação na absorção de metais pelas 

culturas ao aumentar a dose de biossólido aplicada. Após aplicar 0, 22, 45 e 90 t ha-1 de 

biossólido, base seca, em solo franco siltoso e cultivar milho Ritter & Eastburn (1978), 

constataram concentrações normais de Cd e Cr nos grãos de milho e nos colmos (< 0,5 mg 

kg-1 de Cd nos grãos e colmos, < 1,0 mg kg-1 de Cr no grão e de < 1,0 - 2,0 mg kg-1 de Cr 

nos colmos). As concentrações de Pb nos colmos aumentaram com as doses crescentes de 

biossólido, variando de 29,4 mg kg-1 na testemunha e 57,9 mg kg-1 na dose de 90 t ha-1 de 

biossólido. Porém os autores atribuem estes altos teores de Pb ao movimento de automóveis 

na área experimental. De acordo com os autores, as concentrações de Cu, Fe, Mn e Zn 

(respectivamente 6-9, 176-195, 47-73 e 24-43 mg kg-1) nos tecidos das folhas da base da 

espiga, estavam dentro da faixa consideradas normais para a cultura do milho. 

Com relação às doses de aplicação de biossólidos, estudos de Chang 

et al., (1984) indicam que embora a absorção de metais pesados pelas culturas aumente com 

as doses de aplicação deste resíduo, a quantidade total absorvida de metais é menor do que a 

quantidade introduzida pela aplicação de biossólido, sendo inferior a 1%. 

Ao avaliar a disponibilidade de metais em três solos de texturas 

distintas, tratados com doses crescentes de biossólido (0, 42, 84, 126, 168 e 210 t ha-1, base 

seca), Rappaport et al. (1988), constataram que, em alguns casos, a aplicação de biossólido 
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aumentou as concentrações de Cd, Cu, Ni e Zn nos grãos de milho, nas folhas da base da 

espiga, tais concentrações encontravam-se dentro da faixa considerada adequada. Apesar 

das aplicações de Zn e Cu, via biossólido, excederem o limite estabelecido pelo USEPA, 

não se verificou fitotoxicidade destes elementos à planta de milho, nos diversos solos 

estudados. 

Por seis anos, tratando solo franco siltoso anualmente com três 

aplicações de lodo, totalizando 0, 60 e 120 t ha-1 (base seca), Bidwill & Dowdy (1987) 

avaliaram a disponibilidade de Ni, Cu, Cr, Pb para a cultura do milho, constataram que 

adição do lodo promoveu maior acúmulo de Cd e Zn nos colmos das plantas. Entre os 

metais analisados, somente o Cd nos colmos excedeu o nível de 0,5 mg kg-1 desde o 

primeiro ano de aplicação. A absorção do Zn declinou ligeiramente com o passar do 

tempo, embora não fosse no mesmo grau observado para o Cd. 

Em extensa revisão feita em trabalhos sobre a disposição de lodo de 

esgoto em solos agrícolas, Logan & Chaney (1983) e Chang et al. (1987), a toxicidade por 

metais pesados em plantas foi demonstrada em casos em que a aplicação dos metais 

pesados ao solo foi realizada na forma de sais solúveis ou quando da aplicação de doses 

excessivamente elevadas de lodo de esgoto. Chang et al. (1987), verificaram que, as 

quantidades de metais absorvidas por plantas cultivadas em solos tratados com lodo, 

correspodem, de uma maneira geral, a menos de 1% do total adicionado. 

Em condições de campo, foram aplicadas num período de 10 anos, 

as quantidades acumuladas de 0, 240, 690 e 870 t ha-1 (base seca) de lodo de esgoto de 

diversas origens. Berti & Jacobs (1996), estudaram as conseqüências da aplicação dessas 

altas taxas de metais pesados, via lodo de esgoto, para as culturas de milho, sorgo e soja. 
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Os solos foram cultivados por seis anos depois da última aplicação de lodo. Foram 

observadas sensíveis quedas na produtividade de milho e sorgo, nas áreas que receberam 

870 t ha-1 de lodo, e que nestas condições as plantas de soja nem mesmo germinaram. A 

queda de produtividade do milho e do sorgo foi atribuída a uma provável fitotoxicidade de 

Ni e Zn. No caso do milho, foram detectadas concentrações de Zn de 360 e 32 mg kg-1 

(folhas e grãos), e de 81 e 22 mg kg-1nas testemunha respectivamente; para o Ni, as plantas 

cultivadas com lodo, apresentaram teores de 4,6 e 4,3 mg kg-1 (folhas e grãos) e de 0,29 e 

0,42 mg kg-1 na testemunha, respectivamente. As plantas de sorgo apresentaram teores 

foliares de Zn de 280 e 90 mg kg-1 respectivamente, tratadas com lodo e na testemunha; os 

teores foliares de Ni foram de 11 e 3,2 mg kg-1. 

Em estudo conduzido no campo por Reddy et al. (1989), em solo 

franco arenoso foram aplicadas doses de 0, 25, 50 e 100 t ha-1 de biossólido, base seca. 

Após cultivarem soja e aplicarem novamente as mesmas doses de biossólido, cultivou 

milho. As concentrações de Cu nas folhas do milho aumentaram linearmente com as doses 

aplicadas. A concentração de Cu nos grãos de milho variou de 1 a 3 mg kg-1, com uma 

média de 2 mg kg-1. A concentração de Cu nas folhas foi na faixa de 13 e 22 mg kg-1, 

respectivamente para as doses 0 e 200 t ha-1. Esta concentração foi maior do que a 

encontrada nos colmos (5-8 mg kg-1) e grãos (1-2 mg kg-1). As concentrações de Cu nos 

grãos de milho encontravam-se dentro da faixa considerada normal para a cultura. Com 

relação à concentração de Zn, esta aumentou nas folhas e colmos da planta de milho, e nos 

grãos não se alterou significativamente com as doses aplicadas. As concentrações de Zn 

nas folhas, colmos e grãos da testemunha das plantas de milho foram respectivamente 30 

mg kg-1, 27 mg kg-1 e 28 mg kg-1. Entretanto, no tratamento que recebeu 100 t ha-1 de 
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biossólido encontraram 45 mg kg-1 de Zn nas folhas de milho e no tratamento que recebeu 

200 t ha-1, 59 mg kg-1 nos colmos e 25 mg kg-1 nos grãos. Segundo os autores, as folhas e 

os colmos têm tendência a acumular maior quantidade de Zn e as concentrações de Zn nos 

grãos de milho, encontravam-se dentro da faixa considerada normal para a cultura. 

Estudando a absorção de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn pela cultura de 

milho (Zea mays L.), cultivada em solos tratados com 0, 50 e 75 t ha-1 de biossólido, 

Pierrisnard (1996), verificou que o Zn acumulou-se nos sabugos e folhas, Pb nos sabugos e 

colmos, Cr nos sabugos e grãos, Cd nos sabugos, grãos e colmos, Ni e Cu nos sabugos, 

grãos e raízes. O autor observou que as plantas em que se aplicou biossólido apresentavam 

maiores teores de Cu e Cr, e na testemunha os maiores teores foliares de Cd e Ni. As plantas 

de milho, tratadas com biossólido, quando comparadas com a testemunha, apresentaram 

acúmulo total de Cd, Zn e Ni desprezível. 

Em estudo conduzido no campo por Logan et al. (1997), em solo 

franco argiloso, foram aplicadas doses crescentes de biossólido, base seca, e cultivadas duas 

culturas, milho e alface. Os resultados mostraram que nas folhas da base da espiga da cultura 

do milho as concentrações de Cd, Cu e Zn aumentaram com as doses aplicadas, enquanto 

que os teores de Ni e Pb foram menores do que os do controle.  

Oliveira (1995) utilizou dois solos distintos, Areia Quartzosa (AQ) 

e Latossolo Roxo (LR) e ajustadou dois níveis de pH 3,9 e 4,9, sendo posteriormente 

tratados com doses de biossólidos equivalentes a 0, 13,5, 29,7 e 40,5 t ha-1, base seca. Os 

resultados mostraram que a adição do biossólido aos solos promoveu o aumento da 

concentração dos metais Cd. Cu, Cr, Ni e Zn nos mesmos, entretanto, evidências do 
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aumento da fitodisponibilidade desses metais para a cultura do milho (Zea mays L.) só 

foram observadas para a maior dose aplicada. 

A possibilidade da interação tóxica entre os metais pesados, 

potencializando seus efeitos sobre as plantas, mesmo em baixas concentrações, tem sido 

verificada por alguns autores (Wallace, 1982; Wallace & Berry, 1989). Smilde et al. 

(1992), em solos coletados próximos a áreas de fundições estudaram possíveis interações 

entre Cd e Zn. A análise de folhas de alface, espinafre, trigo e milho cultivados nos solos 

argilosos mostraram que a relação normal Cd:Zn é antagônica. E nos solos arenosos, uma 

possível interação sinergística entre os metais considerados, em que a absorção de Cd foi 

aumentada pela presença do Zn. Neste caso, a hipótese de sinergismo foi reforçada pela 

baixa produtividade das culturas nesses solos. 

 

                 2.9.3 Aspectos Biológicos 

 

Se por um lado o impacto provocado pelo uso do bissólido nos solos é 

ainda pouco conhecido, muito menor é o conhecimento sobre o comportamento dos 

organismos dos solos (Lambais & Souza, 2000). Entretanto, não resta dúvida que sua 

incorporação estimula aumento na população microbiana do solo, em função da adição de 

nutrientes e matéria orgânica. Por outro lado, o próprio biossólido contribui com a adição de 

número considerável de microrganismos à esta população. Como consequência, sua aplicação 

pode provocar sensíveis alterações nas propriedades, bioquímicas do solo.  

A incorporação de biossólido provoca aumento significativo de 

fungos, bactérias e actinomicetos nos solos, assinala Miller (1973). Resultados similares foram 
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obtidos por Stadelmann & Furrer (1985), que verificaram que a aplicação de biossólido em 

grandes quantidades provoca aumento dos microorganismos heterotróficos do solo, e no 

mesmo ensaio provoca uma redução do número de microorganismos autotróficos. 

Um efeito positivo associado ao aumento considerável das 

concentrações de matéria orgânica devido a aplicação de biossólido no solo é verificado no 

desenvolvimento das minhocas, animais que desempenham importante papel no 

condicionamento das propriedades físicas do solo. Stevenson et al. (1984), evidenciaram que a 

aplicação de biossólidos aumentou a quantidade e a biomassa de minhocas em área cultivada, 

proporcionando uma melhor aeração do solo que, por sua vez, estimulou a respiração 

microbiana e aumentou o fluxo de CO2 e O2. 

A deposição de metais pesados no solo também constitui fator de 

grande importância para a ecologia microbiana. A maior parte dos metais pesados isolados 

exercem ação deletéria sobre os microrganismos, podendo promover as seguintes reduções: na 

abundância e diversidade da microbiota do solo; na decomposição, mineralização e na 

respiração do solo, além de inferir nas transformações do nitrogênio e atividade enzimática do 

solo (Siqueira et al., 1994). 

 

   2.10 Critérios para aplicação de resíduos em solos agrícolas  

De modo geral, os critérios para definição de uma legislação que limite 

os teores de metais pesados no composto devem considerar a qualidade do composto 

produzido, o uso que se pretende dar ao composto, além de levar em conta o tipo de solo, 

cultura, clima e todas as relações e equilíbrios dinâmicos envolvidos; a curto, médio e longo 

prazo, o que ainda precisa ser melhor estudado. 
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São de interesse incontestável, as recentes iniciativas de alguns 

Estados brasileiros em regulamentar a utilização agrícola do lodo de esgoto. No entanto, é 

preciso ressaltar os grandes riscos envolvidos na adoção dos critérios de países de clima 

temperado o que, no momento, são justificáveis pela falta de alternativas. As normas que estão 

sendo implantadas deverão ser revistas, atribuindo à pesquisa cientifica, a responsabilidade de 

fornecer subsídios ou elaborar novos critérios que sejam mais adequados à nossa realidade. 

Os critérios adotados para aplicação de lodo de esgoto em solos 

agrícolas são extremamente variáveis, o que reflete as dificuldades em se estabelecer 

normas a respeito deste assunto, mesmo contando com considerável volume de resultados 

de pesquisa (Rodella & Alcarde, 1999). Os países desenvolvidos apresentam legislações 

bem definidas para disposição final de resíduos com potencial poluente. 

A necessidade de se regulamentar a aplicação desses resíduos em 

solos é urgente em nosso país e, neste sentido, os Estados do Paraná e São Paulo 

apresentam propostas para este fim. Para São Paulo, a CETESB (Companhia de 

Tecnologia e Saneamento Ambiental, 1998) por meio da Norma P. 4.230 de outubro de 

1998 (documento não homologado), dispõe de critérios e procedimentos para a aplicação 

de lodo de esgoto em áreas agrícolas. Esta norma por sua vez, foi basicamente uma 

adaptação da norma 40 CFR (Code of Federal Regulations) Part 503 da USEPA - United 

States Environmental Protection Agency (1993).  

No Paraná, por meio da SANEPAR, foram propostas normas, com 

alguns critérios adaptados da legislação da Espanha, regulamentando a utilização agrícola 

do lodo de esgoto produzido no Estado. Na Comunidade Européia, as bases para o uso 

controlado de biossólidos na agricultura foram estabelecidas pela implementação da Diretriz 
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da Comunidade Européia 86/278/EEC em 1989, após anos de negociação e de consideráveis 

pesquisas (Hall, 1998). Os limites para poluentes nos biossólidos, também levam em 

consideração a proteção da planta, do animal e da saúde humana por meio da cadeia 

alimentar solo/planta animal, bem como, inclui a redução de patógenos e considerações e 

restrições a seis elementos potencialmente tóxicos: Zn, Cu, Ni, Cd, Pb e Hg (Hall, 1998).  

Comparando-se os limites de aplicação de biossólidos nos Estados 

Unidos estabelecidos (USEPA 40 CFR Parte 503) e na Comunidade Européia (86/278/EEC), 

Tabelas 15 e 16, verifica-se que os limites estabelecidos pela USEPA são geralmente 

maiores do que os limites recomendados pela Comunidade Européia, entretanto, alguns 

valores limites de qualidade são considerados menores que o máximo permitido. Isto reflete 

as prioridades políticas, econômicas e ambientais de cada país. 

 
Tabela 15 - Comparação dos limites de qualidade dos biossólidos estabelecidos pela USEPA 

40 CFR Parte 503 e pela Diretriz da Comunidade Européia 86/278/EEC. 
Valores expressos em mg kg-1 de matéria seca. 

USEPA Parte 503 Diretriz da Comunidade Européia 
86/278/EEC 

Elementos 
potencialmente 

tóxicos Concentração 
máxima 

Qualidade 
excepcional 

concentração 
recomendada 

Concentração 
máxima 

 -----------mg kg-1---------- -----------mg kg-1---------- 
Zn 7.500 2.800 2.500 4.000 

Cu 4.300 1.500 1.000 1.750 

Ni 420 420 300 400 

Cd 85 39 20 40 

Pb 840 300 750 1.200 

Hg 57 17 16 25 

Cr 3.000 1.200 - - 

Mo 75 18 - - 

Se 100 36 - - 

As 75 41 - - 
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Tabela 16 - Comparação dos limites de aplicação anual de biossólidos e de padrão de 

qualidade do solo estabelecidos pela USEPA 40 CRF Parte 503 e pela Diretriz 
da Comunidade Européia 86/278/EEC. 

Limites de aplicação Concentração no solo Elementos 
potencialmente 

tóxicos 
USEPA  

Parte 503 
Comunidade 
Européia 1 

USEPA2 
Parte 503 

Comunidade 
Européia  

 -----------mg kg-1---------- -----------mg kg-1---------- 

Z n  140 30 1.460 150-450(3) 

Cu 75 12 770 50-210(3) 

Ni 21 3 230 30-112(3) 

Cd 1,9 0,15 20(4) 1-3 

Pb 15(4) 15 180(4) 50-300 

Hg 0,85 0,1 8,5(4) 1-1,5 

Cr 150 - 1.530 - 

Mo 0,95 - 9,55 - 

Se 5 - 50(4) - 

As 2 - 21(4) - 
 (l) A taxa de aplicação é a média acima de dez anos nos Estados Unidos. (2) Valores calculados com base na Parte 
503, não determina limites no solo para elementos potencialmente tóxicos. (3) Valores maiores são permitidos para 
solos calcários contendo valores maiores que 5% de carbonato de cálcio. (4) Para proteger as crianças, que comem 0,2 
g dia-1 de biossólidos aplicados em jardins, nos primeiros cinco anos de vida.(5) Este elemento foi retirado para 
reavaliação. 
Fonte: Hall (1998).  

Na escolha das áreas aptas a receberem aplicações do resíduo deverão 

ser levadas em consideração as facilidades de acesso durante o período de aplicação, sua 

distância das áreas residenciais, a direção predominante dos ventos e os seguintes fatores de 

restrição: - a declividade da área para aplicação superficial e subsuperficial, não deverá 

ultrapassar 10% e 18% respectivamente; - zonas de proteção de modo a não causar incômodos 

à vizinhança; - distâncias de 15 (quinze) metros de vias públicas, 10 (dez) metros de drenos 

interceptores e divisores de águas superficiais; - o nível do lençol freático deverá ser superior a 

1,2 m na época da aplicação. 

Com base no mais restritivo dos seguintes critérios: nitrogênio 

disponível para a cultura; poder de neutralização; teores de metais pesados no resíduo e no 



 74

solo serão definidos as taxas de aplicação do lodo de esgoto. O critério do nitrogênio 

disponível é definido em função da capacidade do lodo de esgoto disponibilizar tal nutriente 

para as plantas, num determinado período de tempo. A CETESB recomenda na Norma P. 

4.230 alguns ensaios para se verificar a taxa de mineralização do N-orgânico presente no 

resíduo. De posse da taxa de mineralização e do conhecimento das concentrações de formas 

orgânicas e inorgânicas dos elementos presentes no lodo de esgoto, procede-se o seguinte 

cálculo em base seca: Nitrogênio disponível (g kg-1) para aplicações superficiais do resíduo: 

Nitrogênio disponível (g kg-1) para aplicação superficial do resíduo (equação 6): 

Ndisp=(Tm/100) x (N-total) + 0,5 x (N-NH3) + (N-NO3
-+ N-NO2

-) 6) 

 

Nitrogênio disponível (g kg-1) para aplicação superficial do resíduo (equação 7): 

Ndisp =(Tm/ 100) x (N-total-N-NH3) + (N-NH3) +(N-NO3
-+N-NO2

-) (7) 

Em que: Tm= taxa de mineralização do N-orgânico do lodo; N-total (g kg-1) é o nitrogênio Kjeldahl; N-NH3 (g 

kg-1) é o Namoniacal; N-NO3
-+N-NO2

-(g kg-1) é a somatória de Nnítrico presente no resíduo.  

 

Considerando as quantidades médias de N recomendadas para a 

maioria das culturas e as quantidades médias de N disponível no lodo, a taxa de aplicação 

do lodo de esgoto em t ha-1, é definida pelo quociente entre a quantidade de N 

recomendada para a cultura em kg ha-1 e teor estimado de N disponível em g kg-1; as taxas 

devem variar, de acordo com este critério, de 5 a 20 t ha-1 (base seca) de lodo de esgoto 

(Wallace & Wallace, 1994). 

Para o Estado de São Paulo está previsto que não será permitida a 

aplicação, em solos agrícolas, de lodo de esgoto contendo metais pesados em concentrações 

superiores aos limites apresentados na primeira coluna da Tabela 17. Com relação aos 
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patógenos, será aceita a aplicação de lodos que se enquadrem nas classes A ou B, descritas 

com maiores detalhes na Norma P.4.230, citada anteriormente. 

A taxa anual máxima de aplicação do resíduo não poderá resultar 

em quantidades de metais pesados superiores aos limites estabelecidos na coluna 2, 

enquanto que a carga cumulativa desses metais, resultante de sucessivas aplicações, não 

deverá ultrapassar os valores apresentados na coluna 3 da Tabela 17. 

 
Tabela 17 - Critérios para aplicação de lodo de esgoto em solos agrícolas, baseados na 

presença de metais pesados, preconizados pela USEPA (1993) e adotados 
pela CETESB (1998). 

 Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 
 
 

Metais Pesados 

Concentração máxima 
permissível no lodo 

 
mg kg-1 

Taxa anual máxima de 
aplicação no solo 

 
kg ha-1 

Carga acumulativa 
máxima permitida pela 

aplicação de lodo  
kg ha-1 

Arsênio 75 2.0 41 
Cádmio 85 1.9 39 
Cobre 4300 75 1500 

Chumbo 840 15 300 
Mercúrio 57 0.85 17 

Níquel 420 21 420 
Selênio 100 5.0 100 
Zinco 7500 140 2800 

Valores estabelecidos com base no material seco. 

É imprescindível o monitoramento periódico de todos os 

componentes do ambiente agrícola como o solo, a água e as plantas, pois a adoção dos 

critérios estabelecidos nas legislações não torna segura, por tempo indeterminado a 

utilização agrícola de resíduo, o que por sua vez, é conseqüência da complexidade que 

envolve o comportamento dos diversos resíduos no ambiente. Um exemplo disto são as 

críticas contundentes recebidas pela USEPA devido aos limites estabelecidos para metais 

pesados, por permitir a aplicação de maiores taxas de lodo de esgoto do que a versão 

anterior, de 1989. No entanto, os níveis críticos para metais pesados foram estabelecidos 

com base em estudos da fitotoxicidade de cada elemento considerado isoladamente 
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negligenciando possíveis interações entre vários metais e principalmente os efeitos 

sinergísticos. Nesse caso, combinações de metais a certos níveis podem trazer sérios 

problemas, os quais podem não se manifestar se o elemento ocorrer na mesma 

concentração, porém sozinho (Wallace & Wallace, 1994). 

Uma visão extremamente crítica e muito bem fundamentada sobre 

esse assunto, foi apresentada por Mcbride (1995). Segundo o autor, os limites 

preconizados pela USEPA são extremamente permissíveis e foram definidos por métodos 

inadequados. Além disso, não existiam na época experimentos de campo cujos níveis 

máximos de metais pesados estabelecidos na norma tivessem sido alcançados, 

permanecendo a ser provada a segurança de tais níveis. Destacou-se ainda que a questão 

mais importante a ser respondida antes que os limites da USEPA possam ser considerados 

aceitáveis, em termos de agricultura e ambiente, diz respeito ao destino dos metais pesados 

acumulados no solo após longo prazo da interrupção de aplicações sucessivas de lodo de 

esgoto. 

O problema de uso de biossólidos (LE) no Brasil é principalmente, de 

regulamentação. O assunto é suficientemente conhecido, para que seja possível desenvolvê-la. 

Pesquisa é necessária para a verificação dos problemas mais críticos, visando manter o uso de 

resíduos dentro de parâmetros técnicos seguros do ponto de vista ambiental (Raij, 1998). 

 

               2.10.1 Legislação Estadual 

 

O Estado do Paraná promulgou recentemente a Lei PR nº 12493-

22/1/99, visando o controle da poluição: “Esta Lei responsabiliza as empresas geradoras de 
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resíduos por todas etapas da gestão e disposição final dos mesmos, como do passivo ambiental 

causado pela desativação da fonte geradora e recuperação de áreas degradadas. Os resíduos 

devem ser enquadrados nos termos definidos pela ABNT e IAP”. 

 

                2.10.2 Norma Técnica Preliminar para a reciclagem agrícola de biossólidos da  

                           Sanepar 

 

Esta Norma define critérios para um programa de reciclagem agrícola 

de lodo, da produção do biossólido à sua incorporação no solo, definindo parâmetros e 

restringido a aplicação às áreas em que a saúde humana e o meio ambiente sejam submetidos 

a riscos desnecessários. A Norma técnica procura assegurar qualidade ambiental e a saúde 

humana definindo critérios para todos os processos envolvidos na reciclagem do lodo. A 

segurança do processo é garantida com limites sobre a qualidade do biossólido, sobre o 

potencial da área de aplicação, sobre a cultura que se beneficiará da aplicação e sobre as 

quantidades aplicadas.  

- “Qualidade do Biossólido”- proíbe a reciclagem agrícola daqueles 

lotes de lodo que excedam os limites de sete metais pesados, dos lodos contaminados com 

patógenos (Tabela 18) e mal estabilizados, atraindo animais vetores de doenças e liberando 

odores ofensivos. 

Entre as culturas que melhor respondem ao uso do lodo, 

recomendam-se as grandes culturas de cereais, avaliadas por ensaios cientificos ou a campo. 
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As taxas de aplicação de lodo são calculadas por três critérios: 

recomendação agronômica de nitrogênio, do poder de neutralização do lodo e do máximo 

acúmulo de metais pesados permitido no solo.  

Os metais pesados constituem o principal entrave a reciclagem do lodo 

na agricultura. A qualidade sanitária é obtida com relativa facilidade por meio da tecnologia 

atualmente disponível e de eficiência comprovada nos sistemas da própria SANEPAR.  

 

Tabela 18 - Limites de poluição do lodo de esgoto para fins agrícolas. 
Parâmetros Limites 

Helmintos-Contagem de Ovos Viáveis 0, 25 ovos/ M.S. 
Coliformes Fecais 105 NMP/ g M.S. 

Cd 20 mg/ kg 
Cu 1.000 mg/ kg 
Ni 300 mg/ kg 
Pb 750 mg/ kg 
Zn 2. 500 mg/ kg 
Hg 16 mg/ kg 
Cr 1. 000 mg/ kg 

Cinzas 29% 
  

Os limites adotados pela Norma são os estabelecidos na Norma 

espanhola para reciclagem de biossólidos, uma das mais rígidas. A avaliação é realizada em 

dois níveis: restrições ambientais e aptidão do solo. 

As grandes culturas de cereais destacam-se tanto pela segurança 

quanto pela resposta avaliada por ensaios científicos ou no campo. Grandes culturas, não 

consumidas in natura: Reflorestamento; fruticultura; Áreas Degradadas: respeitam o acúmulo 

máximo de metais no solo; Pastagens: após dois meses da incorporação. 

A empresa geradora do resíduo deve se responsabilizar pela 

fiscalização do gerenciamento e pelo monitoramento da operação de destino do lodo. O 
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monitoramento dos impactos ambientais provocados pelo produto deve ser avaliado em dois 

níveis: no biossólido e na área de aplicação: 

            • Monitoramento da Qualidade do Biossólido: Valor fertilizante; teor de metais 

pesados; sanidade; estabilidade. 

• Monitoramento do Solo: tem por finalidade a indicação correta dos nutrientes a serem 

fornecidas as culturas, definindo-se a dosagem de lodo e adubo mineral complementar. 

• Monitoramento do nível de metais pesados: cada 100 ha da aplicação do biossólido. 

Como regra geral, quando a opção de destino final para o lodo for 

direcionada a reciclagem na agricultura, a melhor tecnologia que pode ser adotada para 

remoção de metais pesados é evitar seu lançamento em rede, exigindo o tratamento do 

efluente na própria empresa geradora da poluição. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MATERIAL E MÉTODOS  
 

Os ensaios que permitiram o estudo da aplicação do lodo de esgoto em 

solo considerando a presença de metais no solo e nas plantas de milho, bem como da 

estimativa da produção de metano para o reator RALF que originou o lodo utilizado, foram 

desenvolvidos no município de Maringá – Pr. 

O município fica localizado no terceiro Planalto Paranaense. As 

coordenadas geográficas médias são as seguintes: 23º 25’00” de latitude sul; 51º 25’00” W – 

GR de longitude; 555 m acima do nível do mar e relevo de formas levemente onduladas com 

chapadas de encostas suaves, caracterizando áreas com alto potencial para o manejo de 

resíduos no solo. 

A região apresenta clima subtropical úmido mesotérmico. Os verões 

são quentes com tendência a concentração de chuvas. A temperatura média normalmente é 
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superior a 20 °C. No inverno, as geadas são pouco freqüentes. As temperaturas médias são 

inferiores a 18°C neste período. 

 

   3.1 Disposição do Lodo de Esgoto no Solo 

 

         3.1.1 Caracterização da área do experimento  

 

Os experimentos foram conduzidos nos anos agrícolas 2000-2001 e 

2001-2002, em condições de campo, numa área levemente ondulada da Fazenda Experimental 

de Iguatemi, pertencente à Universidade Estadual de Maringá, em Maringá, PR.  

O solo utilizado no experimento pertence ao grupo do Latossolo 

Vermelho Distrófico, apresenta textura mais arenosa do que argilosa, formado a partir dos 

derrames basálticos da bacia do Paraná (Costa, 1996). 

 

Caracterização química do solo 

Caracterização química do solo, realizada conforme item 3.3 e apresentada na Tabela 19.    

Tabela 19 – Caracterização química dos solos utilizados no experimento. 
Solo pH P S N C KT Ca Mg K H++Al3 CTC SB C:N V% 

(0-20cm) CaCl2     mg dm-3 g kg-1 cmolc kg-1 relação 
 

LVd 
 

5,0 
 

1,8 
 

6,6 
 

0,6 
 

7,6 
 

0,10 
 

3,58 
 

0,88 
 

0,08 
 

3,42 
 

7,96 
 

4,54 
 

12:1 
 

57,0 

LV- Latossolo Vermelho Distrófico; Kt – potássio total; [H+ + Al3+] – acidez potencial; CTC – Capacidade de Troca 
Catiônica. SB- Soma de base.Os resultados Tabelados são médias de análises feitas em duplicatas. Fonte Gobbi, 2002. 
 

 

Granulometria 

A análise granulométrica das amostras de solo coletadas nas diferentes 

profundidades das unidades experimentais, descrita no item 3.3, e apresentada na Tabela 20.  
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Tabela 20- Valores médios da granulometria do solo utilizado na instalação do experimento. 
Profundidade areia grossa Areia fina Silte Argila 

(m) (%) (%) (%) (%) 
0,00 - 0,05 
0,05 - 0,20 
0,20 - 0,40 
0,40 - 0,60 

13,10 
14,31 
12,47 
12,79 

69,02 
65,73 
58,80 
55,55 

4,78 
4,36 
4,13 
3,26 

13,10 
15,60 
24,60 
28,40 

Observação: Cada amostra composta de solo foi analisada em duplicata.  

 

            3.1.2 Lodo de esgoto (biossólido)  

Origem e amostragem 

O lodo de esgoto utilizado no experimento, resultante da digestão 

anaeróbia do esgoto, foi obtido junto à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE-0l) de 

Maringá–PR, por meio da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), no qual o 

processo de tratamento empregado pela unidade, segue o fluxograma apresentado na Figura 10 

e não sofreu tratamento prévio, como a adição de cal.  
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Figura 10 – Processo geral de tratamento empregado nas ETE de Maringá 

Foram utilizadas duas remessas (1a aplicação em outubro de 2000 e a 

2a aplicação em outubro de 2001), transportadas para o local por caminhões com caçamba. No 

ato da descarga no local da realização do experimento (Fazenda Experimental de Iguatemi - 
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UEM), foram coletadas amostras compostas e representativas. Destas, foi separada uma 

alíquota de cada, para determinar a umidade do lodo de esgoto, mediante a diferença de massa 

das respectivas amostras de lodo “in natura” e da massa resultante, após ter sido levada a peso 

constante, numa estufa a 65 ºC (Embrapa, 1999a). Com base nesta medida, foram calculadas 

as quantidades de lodo de esgoto úmido necessário em cada unidade experimental, para se 

obter as doses correspondentes aos diferentes tratamentos aplicados ao solo. Da amostra 

composta final seca, com três repetições, foi feita a caracterização química do Lodo de Esgoto 

(LE) ( Tabela 21).  

Caracterização química do lodo de esgoto 

 Caracterização do lodo empregada, conforme metodologia no item 3.3. 

Tabela 21 - Composição química, em termos de concentração total dos elementos analisados 
nos lodos de esgoto utilizados, na 10 e 20 aplicação. 

Lodo de esgoto Parâmetros 
Analisados       1ª aplicação -2000     2ª aplicação – 2001 

Umidade % 50,40 49,60
pH (CaCl2)  4,68* 4,72
Carbono  (g kg-1) 235,00* 235,80
Matéria Orgânica (g kg-1) 405,00* 406,50  
N (g kg-1) 37,00* 32,20
Relação C/N  - 7:1* 8:1
P (g kg-1) 30,00* 7.10
K (g kg-1) 6,00* 4,80
Ca (g kg-1) 29,00* 22,60
Mg (g kg-1) 2,00* 1,70
S (g kg-1) 22,00* 19,30
Na (mg kg-1) 187,00 223,00
Cd (mg kg-1) 2,80 2,10
Cr (mg kg-1) 72,50 125,00
Cu (mg kg-1) 480,00 450,00
Ni (mg kg-1) 88,00 142,00
Pb (mg kg-1) 492,00 380,00
Zn (mg kg-1) 1320,10 1540,00
Mn (mg kg-1) 274,10 298,00
Co (mg kg-1) 72,50 125,00
Fe (mg kg-1) 42800,00 48600,00
Resultados para umidade e pH expressos com base no material original e os demais são expressos com base no material 
seco a 65 0C.*MO – Matéria Orgânica; Teor de C = (Teor de MO) / 1,724; O valor Tabelado da relação C:N foi 
arredondado. Fonte: Gobbi, 2002. 
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3.2 Dimensionamento, instalação e condução dos experimentos  
 

       3.2.1 Duração dos experimentos 

 

Os experimentos foram conduzidos por dois anos agrícolas, sendo que, 

no primeiro ano (2000-2001), foram avaliadas as doses de lodo (0, 6, 20, 40, 60, 80 t ha-1 e a 

testemunha mineral), nos quatro tempos (0, 30, 60, 90 e 120) com quatro repetições. No 

segundo ano (2001-2002), foram avaliadas as mesmas de lodo, apenas nos tempos (0, 60 e 120 

dias), com quatro repetições. Nos dois anos agrícolas, foram avaliados respectivamente, os 

efeitos imediatos (safras de verão) e os efeitos residuais (safras de inverno - safrinha), 

perfazendo um total de quatro safras.  

 

       3.2.2 Implantação e condução dos experimentos  

 

Com a definição dos tratamentos, iniciou-se o preparo da área para a 

implantação dos experimentos, sendo demarcadas as parcelas. 

Os experimentos foram conduzidos por meio de delineamento em 

blocos casualizados, em esquema de parcelas subdivididas no tempo com testemunha 

adicional. Nas parcelas, foram casualizados os tratamentos primários que foram as doses de 

lodo de esgoto (0, 6, 20, 40, 60, 80), t ha-1 e nas subparcelas os tempos (0, 30, 60, 90, 120), 

dias e uma testemunha adicional que foi uma dose de adubação mineral de N, P(P2O5), e 

K(K2O) nos níveis 100, 80, 80 kg ha-1, respectivamente. A aplicação da adubação foi feita a 

lanço, na linha da semeadura, sendo que o N foi aplicado em cobertura aos 30 dias após a 

semeadura. 
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As parcelas principais (unidade experimental) foram dimensionadas 

com 23 m de comprimento e 5,0 m de largura cada uma, totalizando a área bruta com 

adubação de 115 m2 (Figura 11 - Parte 3A).  

A parcela experimental foi constituída por cinco fileiras (com plantas 

de milho) de 22 m de comprimento e 4 m de largura, espaçadas de 1 m x 0,2 m, perfazendo 

uma área de 4 m x 22 m = 88 m2 (Figura 11 - Parte 3 B).  

As duas fileiras laterais e 0,5 m das extremidades (largura) e 1 m das 

extremidades (comprimento) foram utilizadas como bordaduras (Figura 11 Parte 3 C ), 

compreendendo assim, a área útil de coleta de amostras para cada unidade experimental de 60 

m2 (20 m x 3 m). 

As parcelas secundárias, ou seja, as subparcelas com níveis de tempo 

(0, 30, 60, 90, 120) dias, foram formadas por 4 m x 3 m = 12 m2 cada uma. 

O bloco casualizado para a área adubada, correspondente aos seis 

tratamentos com lodo de esgoto nas doses 0, 6, 20, 40, 60, 80 t ha-1 e adubação mineral, 

ocupou a área de 7 x 115 m2 = 805 m2. O bloco casualizado foi repetido 4 vezes, totalizando a 

área do experimento (805 x 4) em 3220 m2. A Figura 11 – Parte 1 apresenta a posição de cada 

Bloco em relação aos demais. Na Parte - 2, encontram-se as distâncias entre os blocos e as 

respectivas unidades experimentais.  
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      Figura 11 - Visualização do dimensionamento e implante do experimento. Parte 1 – Disposição dos 4 Blocos 
Casualizados (Bloco 1, Bloco 2, Bloco 3 e Bloco 4). Parte 2 – Visualização das distâncias entre os 
Blocos Casualizados, entre as Unidades Experimentais e as dimensões da Unidade Experimental. 
Parte 3 – Detalhes da Unidade Experimental: A – Área adubada com as respectivas doses de lodo 
de esgoto (6 doses + mineral); B – 5 fileiras de plantas de milho, espaçadas um metro, com 22 m 
de comprimento; C – Bordadura da Unidade Experimental tendo ao centro a área de 60 m2 da 
coleta das amostras 

 
 
Aplicações do lodo 

O lodo de esgoto foi transportado para o local do experimento, 

aplicado superficialmente na área (Figura 11 - Parte 1, Parte 3-A), equivalente às doses 0, 6, 

20, 40, 60 e 80 t ha-1 (material seco) e a adubação mineral . O espalhamento foi realizado a 

lanço manualmente com auxílio de pás e enxadas, e a incorporação foi realizada no dia 

seguinte, porque neste período, era necessário eliminar o excesso de umidade do mesmo. Na 

seqüência, foi realizada a incorporação em toda área experimental por gradagem, obtendo-se 

uniformidade e homogeneização a uma profundidade de 0-20 cm. (Figura 11- Parte 1).  

Foi adotado o mesmo procedimento de incorporação para o lodo de 

esgoto, na 2ª aplicação em 2001 (Figura 12). 
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Figura 12 - Distribuição e incorporação do lodo de esgoto nas parcelas experimentais. 
 
 

As quantidades de metais adicionados ao solo (kg ha-1) na camada 0-

20 cm, nos anos experimentais 2000-2001, são apresentadas as tabelas 22 e 23 informando que 

os valores foram calculados com base na análise química apresentada na tabela 21 e nas doses 

aplicadas. 

 
Tabela 22 - Quantidades de metais adicionados ao solo (kg ha-1) na camada 0-20 cm, em 

função da aplicação de diferentes doses de lodo de esgoto nos anos experimentais 
2000-2001. 

 
 Ano agrícola 2000-2001 

Cádmio 0,02 0,06 0,11 0,17 0,22
Cromo 0,44 1,45 2,90 4,35 5,80
Cobre 2,26 7,52 15,05 22,57 30,10
Chumbo 2,95 9,84 19,68 29,52 39,62
Ferro   256,80 856,00 1712,00 2568,00 3424,00
Manganês 1,64 5,48 10,96 16,45 21,93
Níquel 0,53 1,76 3,52 5,28 7,04
Zinco 7,92 26,40 52,80 79,20 105,60
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Tabela 23 - Quantidades de metais adicionados ao solo (kg ha-1) na camada 0-20 cm, em 
função da aplicação de diferentes doses de lodo de esgoto nos anos 
experimentais 2001-2002. 

 Ano agrícola 2001-2002 
      
Cádmio 0,01 0,04 0,08 0,13 0,17
Cromo 0,75 2,50 5,00 7,50 10,0
Cobre 2,70 9,00 18,00 27,00 36,00
Chumbo 2,28 7,60 15,20 22,80 30,40
Ferro 291,60 972,00 1944,00 2916,00 3888,00
Manganês 1,79 5,96 11,92 17,88 23,84
Níquel 0,85 2,84 5,68 8,52 11,36
Zinco 9,24 30,80 61,60 92,40 123,20
 
 
 
       3.2.3 Cultura utilizada, número de semeaduras e duração dos experimentos 

A cultura foi avaliada por meio da planta teste, um cultivar de milho de 

ciclo precoce, Agroceres 405, em ciclo semestral. A escolha desta cultura deu-se por não estar 

necessariamente destinada à alimentação humana direta, evitando-se assim, a entrada na 

cadeia alimentar de metais pesados que porventura sejam absorvidos pelas plantas. Os grãos 

de milho ficam longe do solo e geralmente a colheita no campo é realizada mecanicamente, o 

que minimiza a possibilidade de contaminação biológica. 

Aos 30 dias da incorporação do lodo, fez-se a semeadura do milho na 

1a e 3a safra - efeito imediato, e nas respectivas safrinhas 2a e 4a, efeito residual. Após o 

término das colheitas anteriores, foram incorporados os restos das plantas trituradas ao solo, 

totalizando quatro safras nos dois anos experimentais. 

Na semeadura, foram distribuídas três sementes de milho por cova, 

realizadas com máquinas manuais. O espaçamento foi de um metro entre linhas e 0,20 m entre 

plantas. Decorridos dez dias da semeadura, realizou-se o desbaste, deixando-se uma planta por 

cova. As plantas também foram atacadas por pragas, sendo feita uma pulverização com 

inseticida para o controle das mesmas. 
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         3.2.4 Coleta das amostras de solo 

 

Aos 30 dias da incorporação do lodo de esgoto, para se fazer a 

primeira semeadura (safra 1), amostras de solo de cada uma das sete unidades experimentais 

de cada bloco casualizado, foram coletadas na camada 0 - 20 cm de profundidade, resultando 

numa amostra composta de quatro amostras simples, retiradas nas entrelinhas da cultura, 

durante cinco épocas, totalizando, na camada arável, 140 amostras (7 doses x 4 blocos x 5 

épocas). As amostras coletadas nas outras profundidades, ou seja, de 5, 20, 40, e 60 cm de 

profundidade, foram realizadas com trado, pelo mesmo procedimento e no mesmo tempo de 

cada coleta. Num período de 150 dias (1a semeadura) de monitoramento, contados a partir da 

primeira incorporação do lodo de esgoto, foram coletadas cinco amostras, nas quatro 

profundidades, finalizando com total de 560 amostras (7 doses x 4 blocos x 4 profundidades x 

5 épocas). Totalizando 700 amostras de solo para cada safra. 

A área de amostragem de cada unidade experimental, tanto para 

amostras de solo quanto de milho, retirando a bordadura foi de 60 m2, conforme Figura 11 - 

Parte 3 C. As amostras compostas, foram devidamente identificadas, secadas ao ar, tamisadas 

em peneiras de prolipropileno com malha de 2 mm de diâmetro e estocadas para posteriores 

análises. Após o término das colheitas anteriores, foram triturados os restos das plantas e 

incorporados ao solo (Figura 13), totalizando quatro safras nos dois anos experimentais. 
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                      Figura 13 - Incorporação das plantas restantes das safras agrícolas anteriores. 
 

 

Aos 30 dias desta operação, antes de se fazer a segunda semeadura 

(safra 2), para avaliar o efeito residual da aplicação do lodo de esgoto, repetiram-se as 

amostragens de solo nas mesmas unidades experimentais da primeira semeadura. As amostras 

compostas foram preparadas e estocadas da mesma forma para análise posterior. As amostras 

compostas de solo coletadas nas unidades experimentais, referentes ao tratamento na dose 0 

(zero) t ha-1, correspondem ao solo sem qualquer tratamento. 

No segundo ano de experimentação, 2001-2002 (3a e 4a safra), foram 

adotados basicamente, os mesmos procedimentos do primeiro ano. O lodo de esgoto foi 

aplicado na mesma área sobre as plantas residuais da 2a safra e com distribuição manual foi 

incorporado ao solo, com as respectivas doses e a testemunha. No entanto, as coletas das 

amostras de solo foram realizadas em apenas três tempos (épocas - Tabela 24) , na camada 

arável 0-20 cm, totalizando 84 amostras (7 doses x 4 blocos x 3 épocas) e nas respectivas 

profundidades, a partir dos 30 dias da incorporação (tempo zero), totalizando 336 amostras (7 
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doses x 4 blocos x 4 profundidades x 3 épocas) em cada safra. As amostras representativas 

foram preparadas e estocadas da mesma forma, para análise posterior. 

Tabela 24 - Frequëncia das coletas de amostra de solos e plantas 
 

1o ano Experimental - Efeito Imediato-2001 
Coleta 

Caracterização da coleta Contagem do tempo de cada coleta 
(dias) 

 
Aplicações 

 semeaduras•• 
 Nº Época Dias Solo Plantas 

1º Incorporação do lodo 
 
 

1a Safra•• 
 
 

 
1ª 
2ª 
3ª 
4ª 
5ª 

Out/00 
Nov/00 
Dez/00 
Jan/01 
Fev/01 
Mar/01 

 
30 
60 
90 
120 
150 

 
00 
30 
60 
90 
120 

 
semeadura 

30 
60 
90 
120 

Efeito Residual-2001 
 
 

2a Safra•• 
 

1ª 
2ª 
3ª 
4ª 
5ª 

Abr/01 
Mai/01 
Jun/01 
Jul/01 

Ago/01 

180 
210 
240 
270 
300 

00 
30 
60 
90 
120 

semeadura 
30 
60 
90 
120 

 
2o ano Experimental - Efeito Imediato-2001 

2º Incorporação do lodo 
 

3a Safra•• 
 

 
1ª 

    1ª(p) 
2ª 
3ª 

Out/01 
Nov/01 
Dez/01 
Jan/02 
Mar/02 

  

 
30 
60 
90 
150 

 
00 
- 

60 
120 

 

 
semeadura 

30 
60 
120 

Efeito Residual-2002 
 
 

4a Safra •• 
 

       1ª 
    1ª p• 

       2ª 
       3ª 

Abr/02 
Mai/02 
Jun/02 
Ago/02 

  

180 
210 
240 
300 

00 
- 

60 
120 

 

semeadura 
30 
60 
120 

p•= coleta só da planta aos 30 dias da semeadura; ••no de semeadura = no de safra 
 
 
         3.2.5 Coleta e preparação das amostras das plantas 

 
No primeiro ano agrícola 2000-2001, a coleta das plantas se deu em 4 

tempos distintos, contados após a semeadura, que ocorreu 30 dias após a incorporação do lodo 

de esgoto, a saber, em 30, 60, 90, e 120 dias (Tabela 24). Em cada coleta, foram amostradas 
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aleatoriamente 5 plantas de cada experimento, perfazendo 28 amostras compostas, num total 

de 140 amostras (28 amostras de plantas x 4 + 28 amostras de grãos), em cada safra no 

primeiro ano agrícola. De cada planta amostrada, foram retiradas a parte aérea + raízes. Das 

demais plantas que restaram de cada experimento, após os quatro tempos distintos, foram 

colhidas apenas espigas para efeito do cálculo de produção de cada safra. Tal colheita se refere 

àquela realizada após 120 dias, correspondente à última etapa de coleta do experimento. 

As amostras coletadas foram lavadas com água corrente, enxugadas 

em ambiente protegido e trituradas. O material foi colocado em saco de papel identificado e 

posteriormente secado em estufa a 65oC até peso constante, que originou o teor de massa seca. 

Em seguida, o material vegetal foi moído em moinho de facas, com peneira de malha de 0,2 

mm e embalado em sacos de polietileno, devidamente identificados, para análise posterior. 

Quanto aos grãos, foram coletadas as espigas e secadas a 65oC, 

separadamente. Após a secagem, os grãos foram debulhados, moídos em moinho de facas, 

passados em peneira de malha 0,2 mm e embalados em sacos de polietileno, devidamente 

identificados, para análise posterior. As quantidades de metais encontradas nos grãos de cada 

amostra, foram somadas às quantidades encontradas nas respectivas partes aéreas + raízes de 

cada amostra correspondente, calculando-se os teores nas plantas como um todo. Os sabugos 

de cada amostra, após serem moídos, foram juntados ao material gerado pela parte aérea + 

raízes das respectivas plantas, e a mistura assim constituída foi homogeneizada, originando a 

massa total da planta. 

No segundo ano agrícola, 2001-2002, foram adotados, os mesmos 

procedimentos do primeiro ano. No entanto, as coletas das amostras de plantas foram 
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efetuadas apenas três épocas (Tabela 24), perfazendo 28 x 3 = 84 amostras de planta e 28 de 

grãos, totalizando 112 amostras. 

 

   3.3 Técnicas empregadas nas análises químicas: lodo, solos, plantas e grãos  

 

         3.3.1 Caracterização química do lodo  

 

pH em CaCl2 - Transferiu-se 10 mL de lodo de esgoto e 25 mL de 

solução CaCl2 0,10 mol L-1 para um erlenmeyer de 50 mL. Agitou-se durante 15 minutos e 

deixou-se em repouso por mais 30 minutos (EMBRAPA, 1997). Procedeu-se à leitura do pH 

na suspensão. 

Os nutrientes Ca, Mg e K, foram determinados pela espectrometria de 

absorção atômica, na modalidade chama, após decomposição da amostra com solução nitro-

perclórica. Os elementos P e S foram dosados pelos métodos colorimétricos e turbiométrico, 

respectivamente. E os elementos C e N foram dosados pelos métodos clássicos da gravimetria 

e de Kjeldahl, respectivamente.  

Para a determinação de metais pesados, realizou-se a digestão nitro-

perclórica de 0,5000g do resíduo seco e moído, com aquecimento em bloco digestor e em 

seguida, utilizou-se o método da absorção atômica, modalidade chama convencional ar-

acetileno. (Horwitz,1980). As análises foram realizadas no Laboratório de Agroquímica e 

Meio Ambiente (DQI-UEM) 
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         3.3.2 Análise das amostras de solo 
 

As amostras disponíveis do solo, referentes as quatro semeaduras 

(Tabela 24), preparadas e estocadas, foram submetidas às analises de rotina para as respectivas 

caracterizações químicas e físicas, conforme métodos citados em Embrapa (1999), Embrapa 

(1997) e Iapar (1992). Para o cálculo da CTC, os íons Ca+2 e Mg2+ foram trocados dos sítios 

ativos com solução de KCl 1 mol L-1, o K+ foi extraído com Mehlich. A concentração de todos 

estes íons, foi determinada pela técnica de absorção atômica, com chama convencional ar-

acetileno, com o instrumento SpectrAA 10 Plus da Varian, levando-se em consideração as 

peculiaridades de cada um. O nitrogênio foi dosado pelo método clássico de Kjeldahl. O teor 

de carbono foi determinado pelo método gravimétrico da perda de massa ao rubro. A acidez 

potencial {[H+] + [Al3+]} em cmolc kg-1, foi determinada pelo método da solução de acetato de 

cálcio. As análises foram realizadas no mesmo Laboratório citado acima, (DQI-UEM). 

 

Determinação do pH 

pH em CaCl2 (EMBRAPA, 1997). 

 

Determinação da Capacidade de Troca Catiônica-CTC 

CTC= Ca2+ + Mg2+ + K+ + AI3+CTC (EMBRAPA 1999 e 1997) 

 
Determinação de teores totais de metais no solo  

A amostras foram decompostas por meio da digestão por via úmida, 

utilizando-se uma mistura de HNO3 e HClO4, de acordo com a técnica a seguir (Horwitz, 

1980). Transferiu-se os extratos para frascos de vidro âmbar de 50 mL, para a determinação 
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dos metais: cádmio, níquel, cromo, cobre, chumbo e zinco por espectroscopia de absorção 

atômica modalidade chama. As análises foram realizadas no mesmo Laboratório citado acima. 

 

Determinação de teores solúveis de metais, por meio da extração DTPA, pH 7,3 

Quantidades de 20,000 g de TFSE (terra fina seca ao ar), com a 

mistura digestora (DTPA 0,005 mol L-1 + trietanolamina 0,1 mol L-1 + cloreto de cálcio 0,01 

mol L-1), corrigidos a pH 7,3 (Lindsay & Norvell, 1974). Determinou-se a quantidade de 

metais por espectrofotometria de absorção atômica com chama convencional. Os teores de 

metais solúveis no solo foram realizados no Laboratório do Departamento de Solos da 

UNESP- Campus de Botucatu. 

 

Granulometria 

A análise granulométrica por dispersão total, das amostras de solo 

coletadas nas diferentes profundidades das unidades experimentais, de cada um dos quatro 

blocos casualizados, foi realizada segundo o método da pipeta, descrito pela Embrapa (1997), 

no Laboratório de Geografia (GEMA-UEM), na mesma instituição. 

  

          3.3.3 Análises no tecido vegetal e grãos 

 

Teores de metais pesados na planta e grãos 

A amostras foram decompostas por meio da digestão por via úmida, 

utilizando-se uma mistura de nitro-perclórica com proporção 2:1 (v:v), dos respectivos 

concentrados (Horwitz, 1980). Utilizou-se o espectrômetro de absorção atômica Variam Spertr 
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APLUS, calibrado para cada elemento analisado. As análises foram realizadas no Laboratório 

de Agroquímica e Meio Ambiente (DQI-UEM) 

 

   3.4 Análise estatística  

 

Todos os dados experimentais foram submetidos à análise de 

variância. 

Para a análise em parcelas subdivididas com testemunha adicional 

desenvolvido por Regazzi (1988), adotou-se o modelo. Para a análise de regressão, empregou-

se a metodologia de superfície de resposta, a partir do modelo polinomial quadrático com duas 

variáveis independentes, dados por (equação 8): 

 γi = β0 + β1Ni + β2Ti + β3Ni
2 + β4NiTi

2 +  β5NiTi + εi (8) 

 
Em que: γi = variáveis respostas; 
         Ni = níveis de biossólido (i = 1, 2,.....);  
         Ti = níveis de tempo (i = 1, 2,.....); 
         εi = erro aleatório 
         βi com i = 0, 1, . . . 5 = parâmetros a serem estimados; 

 

A partir do modelo completo apresentado acima, a escolha da equação 

que melhor se ajustou aos dados foi com base no coeficiente de determinação (r2), na 

significância do coeficiente de regressão pelo teste “t” de Student (até 10% de probabilidade) e 

pela análise de resíduos. 

No segundo ano agrícola como foram efetuadas apenas 3 avaliações no 

tempo, o modelo matemático foi (equação 9): 

γi = β0 + β1Ni + β2Ti + β3Ni
2 + β4NiTi + εi (9) 
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   3.5 Estimativa teórica da produção atual de biogás dos RALF 

 

Os dados médios de vazão do afluente, DQO e DBO dos afluentes e 

efluentes foram obtidos na SANEPAR-URMA/Operação: Vazão de afluente das ETE; Valores 

médios de DQO e DBO no período de janeiro a novembro de 2002 das ETE de Maringá- PR. 

  

3.5.1 DQO convertida em gás metano 

 

A avaliação da produção de biogás foi calculada a partir da carga de 

DQO afluente aos reatores, que é convertida em gás metano (Chernicharo et al.,1999), 

conforme, equação 10: 

 

DQOCH4 = Q.(So-S)-Yobs Q S0,                     (10) 

 
Em que: 
 
DQOCH4: carga de DQO convertida em metano (kg DQOCH4 /d);  
 
Q: vazão de esgoto afluente (DQO /d) 
 
SO: concentração de DQO afluente (kg DQO / m3);  
 
S: concentração de DQO efluente (kg DQO / m3); 
 
Q: vazão de esgoto afluente (DQO /d);  
 
Yobs: coeficiente de produção de sólidos no sistema, em termosde (0,11 a 0,23 kg DQOlodo/(kg DQOapl.). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

 

Será apresentada e discutida inicialmente, a influência da disposição 

do lodo de esgoto, por meio dos resultados obtidos com elementos no solo e no 

desenvolvimento das plantas de milho. Posteriormente, será discutida a estimativa da 

produção de biogás como fonte energética dos reatores RALF. 

As análises de variância e os modelos estatísticos definitivos, de todas 

as variáveis estudadas, são apresentados conforme a metodologia proposta. 

Não foi possível a comprovação do tratamento testemunha mineral em 

relação aos outros, pois o objetivo principal foi à verificação do comportamento das variáveis 

em função da testemunha zero (sem qualquer tratamento) e do tratamento com lodo de esgoto. 
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   4.1 Disposição do Lodo de Esgoto 

 

         4.1.1 Solo – Características químicas 

 

                  4.1.1.1 Capacidade de troca catiônica (CTC) 

 

Por meio da análise de variância sobre a CTC do solo observou-se que, 

nos dois anos agrícolas ocorreram efeitos significativos somente de doses de lodo de esgoto. A 

CTC aumentou, em função das doses do resíduo nos dois anos agrícolas (Figura 14). No 

primeiro ano agrícola (2000-01), safras 1 e 2 e no segundo ano (2001-02), safra 3, o 

comportamento da variável avaliada apresentou tendência linear, em que foram acrescentadas 

ao solo 0,0272, 0,0157 e 0,0607 cmolc dm-3 a cada dose de 1 t ha-1 do resíduo aplicado. No 

segundo ano (2002), safra 4, entretanto, não apresentou efeito significativo de tratamentos, 

obtendo-se média de 7,1633 cmolc dm-3.  

Vários estudos têm constatado aumentos da CTC em função da 

aplicação do biossólido (Melo et al., 1994, Cavallaro et al., 1993). Estes autores observaram 

aumento crescente da CTC em função da aplicação de lodo de esgoto em doses que variaram 

de 0 a 240 t ha-1 (base seca).  

Aplicando doses de 0, 20 e 40 t ha-1 (com 62% de umidade) de lodo de 

esgoto em solo Podzólico Vermelho, Silva (1995), observou aumentos na CTC estimados por 

meio da soma de bases. Entretanto, há que considerar que no trabalho de Silva (1995), além de 

o lodo utilizado ter sido tratado com cal, o que pode mascarar os efeitos na CTC pela elevação 

do pH do solo, a CTC também poderia estar sendo superestimada pelas altas doses de Ca 

adicionadas via lodo, contrariamente ao que ocorre nesta pesquisa, em que o lodo utilizado 

não foi tratado com cal. 
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(a) safra 1                                                                              (b) safra 2 
    

 
 
 
 
 
 
 
                                  
   
 
(c) safra 3                                                                              (d) safra 4 
 
 
 
                                                                                         Média de CTC = 7,1633 cmolc dm-3 
                        
 
 
 
 
 
 
Figura 14 – Capacidade de troca catiônica (CTC) do solo no decorrer dos anos agrícolas 2000-01 e 2001-02 

safras 1 (a), 2 (b), 3 (c) e 4 (d), em função de doses crescentes de lodo de esgoto. 
 

 

             4.1.1.2 pH 

 

Os resultados da aplicação de doses crescentes de lodo de esgoto sobre 

o pH do solo são apresentados na Figura 15. Houve efeito significativo das doses no primeiro 

ano agrícola.  

Nas safras 1 e 2, não foi possível ajustar o modelo estatístico 

adequado, o pH aumentou até a dose de 6 t ha-1 e estabilizou nas demais doses para a safra 1.  
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Na safra 2 do mesmo ano, observou-se redução no pH quando houve o 

aumento das doses do resíduo aplicadas. O efeito do resíduo sobre o pH do solo tendeu a 

diminuir com o tempo, sugerindo que a nitrificação, fenômeno responsável pelo decréscimo 

do pH, foi paralisada pela excessiva acidez do meio. Logan et al. (1997) observaram 

decréscimo no valor de pH para as menores doses de lodo 7,5 e 15 t ha-1, em solo derivado de 

rochas calcárias no primeiro ano de aplicação do lodo não tratado com cal.  

Os autores atribuíram a acidificação às reações de nitrificação do 

nitrogênio amoniacal e a elevação do pH nas maiores doses, às reações envolvidas na 

degradação da carga orgânica do resíduo.  

No segundo ano, safras 3 e 4, não houve efeito significativo do pH em 

função dos níveis do lodo aplicado e do tempo de desenvolvimento da cultura, conforme as 

médias de pH de 4,40 e 4,35, respectivamente.  

Contudo, Oliveira (2000), Bertoncini & Mattiazzo (1999), Sloan & 

Basta (1995), constataram acréscimos nos valores de pH com a adição de doses crescentes de 

biossólido. 

Estes pesquisadores atribuíram a elevação do pH à alcalinidade do 

material utilizado. A discrepância destes resultados deve estar associada às diferentes 

características dos lodos de esgoto tratado com cal. Cabe salientar que o lodo utilizado neste 

trabalho não recebeu qualquer tipo de tratamento para higienização ou para facilitar o processo 

de desidratação. 
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(a) safra 1                                                                              (b) safra 2 
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(c) safra 3 - Média de pH= 4,40                                          (d) safra 4 - Média de pH= 4,35 

 
Figura 15 – Valores médios no pH no solo, no decorrer dos anos agrícolas 2000-01 e 2001-02, nas safras 1(a), 2 

(b), e a média de pH nas safras 3 (c) e 4 (d), em função de doses crescentes de lodo de esgoto. 

 

        4.1.2 Acúmulo de Metais Pesados no Solo 

Os metais pesados presentes na composição do lodo de esgoto de 

uma forma geral, acumulam-se nos solos com a disposição sucessiva deste, podendo 

atingir níveis de fitotoxicidade, razão pela qual seu controle é requisito básico a uma 

avaliação agrícola e às práticas de manejo, bem como para o estabelecimento de níveis 

cumulativos máximos permitidos no solo, pois se torna uma grande preocupação com 

relação à segurança ambiental. Esses metais, apesar de seguirem diversos caminhos 

quando incorporados poderão ser acumulados nas camadas superficiais, absorvidos pelas 

plantas, lixiviados para camadas inferiores e/ou arrastados pela erosão laminar.  

As quantidades totais de metais adicionados ao solo em função da 

incorporação de doses crescentes de lodo encontram-se na Tabela 25. 
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Tabela 25 - Quantidades de metais pesados totais adicionados ao solo (mg kg-1), na camada 0 - 
20 cm, pela aplicação de doses crescentes de lodo de esgoto nos anos agrícolas 
2000-01 e 2001-02 e total nos dois anos agrícolas. 

                                                                                   Metal* 
Ferro Manganês Cromo Cobre Chumbo Zinco Cádmio NíquelAno 

Agrícola 
Doses 
t ha-1 (mg kg-1) 

 
06 116,73 0,75 0,25 1,31 1,34 3,87 0,008 0,24 
20 389,00 2,49 0,84 4,36 4,47 12,91 0,025 0,80 
40 778,00 4,98 1,68 8,73 8,95 25,82 0,050 1,60 
60 1167,00 7,48 2,52 13,09 13,42 38,73 0,075 2,40 

 
 
2000 

80 1556,00 9,97 3,36 17,45 17,90 51,64 0,100 3,20 
          

06 132,55 0,81 0,34 1,23 1,04 4,20 0,006 0,39 
20 441,82 2,71 1,14 4,09 3,45 14,00 0,019 1,29 
40 883,64 5,42 2,28 8,18 6,91 28,00 0,038 2,58 
60 1325,45 8,13 3,42 12,27 10,36 42,00 0,057 3,87 

 
 
2001 

80 1767,27 10,84 4,55 16,36 13,82 56,00 0,076 5,16 
 

12 249,28 1,56 0,59 2,54 2,38 8,07 0,014 0,63 
40 830,82 5,20 1,98 8,45 7,92 26,91 0,044 2,09 
80 1661,64 10,40 3,96 16,91 15,86 53,82 0,088 4,18 

120 2492,64 15,61 5,93 25,36   23,78 80,73 0,132 6,27 

Total 
adicionado 
nos dois 
anos 
agrícola 160 3323,27 20,81 7,91 33,82 31,72 107,64 0,176  8,36 
* Valores calculados considerando a camada de incorporação no solo (0-0,20 m) com densidade 1,10 g cm-, e com 
base no teor do metal presente no resíduo. Total adicionado = acumulado 

 

Verifica-se que a disposição de doses crescentes de lodo de esgoto, 

avaliados após 30 dias da incorporação do resíduo considerado tempo zero, repetido 

mensalmente (60, 90, 120 e 150 dias na 1ª e 2ª safra, respectivamente), e a última coleta 

realizada com 300 dias da incorporação do resíduo, proporcionou no primeiro ano 

agrícola, aumento nos valores médios dos teores totais de Cr, Cu, Pb, Zn e Ni encontrados 

do solo (Tabela 26). Situação semelhante foi observada para os mesmos elementos no 

segundo ano agrícola 2001-02 (3a e 4a safra) em todas as doses aplicadas.  

O cádmio apresentou-se abaixo dos níveis de detecção do método 

analítico utilizado em todas as dosagens, nos dois anos agrícolas. Observa-se, então que o lodo 

de esgoto não proporcionou incremento algum na concentração de Cd, haja vista que os 

acréscimos promovidos no solo pelas doses do resíduo foram relativamente pequenos. O 
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mesmo não foi verificado para os metais Cu, Pb e Zn, que apresentaram maiores teores 

acumulados no solo devido as suas concentrações no resíduo. 

Considera-se a somatória dos teores dos metais extraídos e o total 

acumulado desses metais no solo (Tabela 26). Desta forma, foram observados acréscimos 

nos valores médios acumulados em relação à testemunha. Neste contexto, verifica-se, o 

acúmulo com a 2ª incorporação (safra-3), esses acréscimos variaram da menor para a 

maior dose aplicada, que apresentaram as seguintes variações: Cr (11 a 33%); Ni (3 a 

45%); Pb (6 a 87%); Cu (11 a 160%) e o Zn (33 a 392%), respectivamente.  

No entanto é bom lembrar que, os teores de Cu, Cr, Ni, Pb e Zn 

presentes no solo, podem ser maiores do que aqueles recuperados pelo extrator solução 

nitro-perclórica, pois observa-se que as quantidades dos metais recuperados nos 

tratamentos foram, de maneira geral inferiores, o que representa problemas de amostragem 

do solo, atribuindo-se à heterogeneidade, à composição do resíduo.  

Além disso, é importante ressaltar que a quantidade de amostra 

utilizada na análise é mínima. 

Ao se comparar os teores totais de Cu, Cr, Ni, Pb e Zn determinados 

em 2000-01 com aqueles de 2001-02 (Tabela 26), com os limites críticos estabelecido pela 

USEPA e pela Diretriz da Comunidade Européia (Tabela 16), verificou-se que os teores 

totais estão dentro do limite de padrão de qualidade do solo, mesmo com aplicações 

sucessivas de lodo de esgoto, nas doses utilizadas neste trabalho, totalizando o máximo de 

160 t ha-1. No entanto, cabe lembrar que, no presente trabalho, foram realizadas apenas duas 

aplicações tendo como base nos valores médios da composição em termos de concentração 

total dos elementos apresentados pelo lodo utilizado (Tabela 21). 
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Tabela 26-Valores médios dos teores totais de Cr, Ni, Cu, Pb e Zn (mg kg-1), encontrados 
no solo na camada 0-20 cm, para os tratamentos com doses crescentes de lodo 
de esgoto, anos agrícolas 2000-01 e 2001-02. 

Ano 
Agrícola 

0 06 
(12) 

20 
(40) 

40 
(80) 

60 
(80) 

80 
(160) 

Cromo 
1a e 2a safra 

2000-EI 20,73 20,87 21,35 21,80 22,28 23,00 
2001-ER 19,10 19,15 19,83 20,68 21,23 21,65 

     3a e 4a safra 
2001-EI 20,65 20,87 21,72 22,19 25,60 27,40 
2002-ER 20,50 20,87 21,50 21,95 23,80 26,50 

Niquel 
1a e 2a safra 

2000-EI 16,00 16,19 16,64 17,20 17,90 18,70 
2001-ER 15,40 15,60 16,00 16,80 17,30 18,50 

3a e 4a safra 
2001-EI 15,80 16,20 17,15 18,70 20,60 22,90 
2002-ER 16,10 16,15 16,60 18,60 20,25 22,30 

Cobre 
1a e 2a safra 

2000-EI 19,50 20,65 23,20 28,00 31,90 35,50 
2001-ER 19,30 20,45 22,90 26,80 30,90 34,90 

3a e 4a safra 
2001-EI 19,25 21,30 26,45 35,40 42,30 50,10 
2002-ER 19,10 21,20 25,90 35,10 41,90 48,30 

                 Chumbo  
1a e 2a safra  

2000-EI 31,80 32,70 35,90 40,10 44,20 47,60 
2001-ER 30,30 30,90 34,00 38,90 43,00 46,40 

3a e 4a safra 
2001-EI 31,25 33,10 37,90 45,20 53,10 58,50 
2002-ER 30,10 32,00 36,65 44,75 52,30 56,90 

Zinco 
1a e 2a safra 

2000-EI 20,50 24,20 32,50 44,60 56,20 67,10 
2001-ER 20,15 23,70 31,90 42,90 54,30 65,00 

3a e 4a safra 
2001-EI 20,15 26,70 45,00 68,60 86,50 98,90 
2002-ER 19,40 25,00 42,90 65,80 84,20 95,60 

* dose entre parênteses refere-se aos anos 2001/02; EI: Efeito Imediato (convencional); ER: Efeito Residual 
(safra de inverno). 

 

Possivelmente as aplicações sucessivas levarão a acúmulo desses 

metais na camada superficial do solo. Estima-se que o elemento Cu atingiria o limite 

máximo permitido, o que levaria de 538 a 40 anos; Zn de 315 a 24 anos e o Pb de 115 a 9 

anos, no caso de aplicações anuais de doses médias variando entre 06 e 80 t ha-1, 



 106

respectivamente (Tabela 27), considerando-se a carga cumulativa máxima de metais pesados 

permitida pela aplicação de lodo de esgoto (USEPA, 1993 - Tabela 17). No caso, a 

verificação de anos para atingir os limites de acumulação de metais. 

 
Tabela 27 - Estimativa que os metais atingiria o limite máximo permitido, com aplicações 

anuais e sucessivas de doses médias variando entre 6 e 80 t ha-1. 
 

 
Metal 

Concentração 
de metal no 

lodo 
(kg t-1) 

Quantidade dosada 
de lodo de esgoto 

(kg ha-1) 

Carga máxima de 
acúmulo pela 

aplicação de lodo 

 
Anos 

  6 t ha-1         80 t ha-1 (kg ha-1) 6 t ha-1 
 

80 t ha-1

     
Cu 2,79 37,20 1500 538 40 
Pb 2,62 34,88 300  115 9 
Zn 

0,465 
0,436 
1,480 8,88 118,40 2800 315 24 

 

Dessa forma, observa-se que são necessárias pesquisas em longo 

prazo para comprovar a segurança dos limites estabelecidos e o destino desses metais no 

solo após atingirem a carga máxima de acúmulo. 

 

        4.1.3 Mobilidade de Metais no Solo 

 

 Os metais adicionados ao solo por meio da aplicação de lodo de 

esgoto apresentam limitado movimento em profundidade, permanecendo geralmente no 

horizonte A. Os fatores que governam a capacidade do solo em reter metais pesados são 

complexos, dificultando as possibilidades de previsões acerca do comportamento desses 

elementos em longo prazo (Rappaport et al., 1988). Dessa forma, grandes ou repetidas 

aplicações de biossólido contribuem para o aumento da quantidade de metais lábeis na 
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camada arável, devido a fatores específicos e apresentam aumento na mobilidade, que 

resulta em maior absorção pela planta ou lixiviação para as águas subterrâneas. 

Nas amostras de solo coletadas em profundidade, não foi detectada 

variação do metal Cd por estar abaixo do limite de determinação do método analítico 

utilizado. No caso, não seria possível inferir sobre a movimentação do Cd, devido às baixas 

quantidades adicionadas pelo resíduo. Entretanto, trabalhos com elevadas quantidades de 

Cd, mostraram que o elemento tem relativa mobilidade, representando riscos à qualidade das 

águas subterrâneas (Lamy et al., 1993; Matos et al.,1996). A mobilidade do Cd em áreas 

tratadas com lodo de esgoto deve-se essencialmente, a complexação do metal por 

substâncias orgânicas que apresentam baixa capacidade de retenção em solos com pH nas 

faixas de 5 a 7 (Lamy et al.,1993).  

Para o teor médio de níquel na 1a, 2a, 3a e 4a safra, nas profundidades 

5 e 20 cm, foi observado tendência linear crescente com as doses do resíduo, mantendo-se 

constante nas demais, pois esta tendência não apresentou-se significativa nas demais 

profundidades 40 e 60 cm, pois, não houve efeito significativo de tratamentos, conforme a 

Figura 16 (a, b, c, d, e Apêndice 1.2; 1.2a; 1.3;1.3a; 1.4; .1.4a; 1.5; 1.5a) 

Resultados de trabalhos com lodo de esgoto, conduzidos a campo e 

por longo prazo, com relação aos metais Ni e Pb, sugeriram o acúmulo desses elementos na 

camada superficial do solo, indicando que os mesmos são fortemente retidos (Williams et 

al., 1987; McBride, 1997). Welch & Lund (1987), em estudo com coluna de solo, analisaram 

o movimento do Ni em solos tratados com 300 t ha-1 de lodo, base seca, e observaram que o 

movimento desse elemento em profundidade foi positivamente correlacionado com o teor de 

areia dos solos e negativamente com o de argila, silte e o pH final do solo. Simulando a 



 108

disposição de resíduos siderúrgicos em Podzólico Vermelho, Amaral Sobrinho et al. (1997), 

verificaram em ensaios de laboratório, que a retenção dos metais tende a ser maior com o 

aumento do período de incubação no solo e que são ligados à fração residual e ocluídos 

junto aos óxidos de Fe e Mn, o que segundo os autores confere alta retenção e baixa 

mobilidade. Mesmo tendo sido detectados teores desse metal, provavelmente, os mesmos 

não tenham movimentado em profundidade, considerando-se os altos teores de óxidos de Fe 

contidos no Latossolo Vermelho e a baixa quantidade presente no lodo.                                                       

 
 
 (a) safra 1                                                                 (b) safra 2 

             

 

 

 
 
 
(c) safra 3                                                                  (d) safra 4 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
Figura 16 - Teores totais de Ni determinados no solo, em função das doses crescentes de lodo de esgoto e do 

tempo nos anos agrícolas 2000-01 e 2001-02, nas várias profundidades: safra 1 (a) 5, 20 40, 60 cm; 
safra 2 (b) 5, 20, 40 ,60 cm; safra 3 (c) 5, 20, 40, 60 cm; safra 4 (d): 5, 20, 40, 60 cm. 
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Com relação aos teores de chumbo, verifica-se que o metal 

apresentou tendência linear crescente, com as doses, nas profundidades 5 e 20 cm para os 

anos agrícolas 2000-01 (1ª e 2ª safra). No entanto, não apresentou variação significativa nas 

profundidades 40 e 60 cm com as doses e tempo (Figura 17 a e b, e Apêndice 1.2; 1.2a; 1.3; 

1.3a) 

Neste contexto, baseando-se na 2ª incorporação para o ano seguinte 

(2001-02), repetiu-se tendência linear das doses do resíduo sobre seus teores no solo nas 

camadas de 5 e 20 cm e o mesmo comportamento dos teores totais para as profundidades 

observadas para os anos agrícolas 2000-01 (Figuras 17 c e d e Apêndice 1.4; 1.4a; 1.5; 1.5a) 

Evidencia-se no presente trabalho, que não houve indícios de 

movimentação abaixo da camada de incorporação do lodo de esgoto. É importante observar 

os menores teores naturais do solo, em função das profundidades. Considerando-se que os 

acréscimos nos teores de Pb nas camadas superiores 5 e 20 cm, devido à incorporação do 

lodo, foram relativamente maiores, quando comparados com aqueles das camadas inferiores, 

foram em média iguais ou até menores. Segundo Adriano (1986), os metais Pb, Cu, Ni, Zn e 

Mn apresentam grande afinidade com ligantes orgânicos derivados da matéria orgânica, 

caracterizando importante via de redução da disponibilidade desses elementos uma vez que 

esses complexos são pouco solúveis em água. Williams et al. (1987), no decorrer de 9 anos 

de monitoramento com experimento em campo, restringiram a presença do Pb e Cr, à 

camada de incorporação. Dessa forma, acredita-se que os resultados foram suficientemente 

claros para atestar a não movimentação do Pb em profundidade.  
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 (a) safra 1                                                                              (b) safra 2 
  

 

 

 

 
(c) safra 3                                                                              (d) safra 4 
  

 

 

 

 
 
Figura 17 - Teores totais de Pb determinados no solo, em função das doses crescentes de lodo de esgoto nos 

anos agrícolas 2000/01 e 2001/02, nas várias profundidades: (a) safra 1-5,20, 40, 60cm; (b) safra 
2- 5, 20, 40, 60 cm; (c) safra 3- 5, 20, 40, 60 cm; (d) safra 4-5, 20, 40, 60 cm. 

 

Verifica-se para o cromo, na 1ª, 2a, 3a e 4a safra, tendência linear 

crescente das doses do resíduo em relação aos seus teores no solo, nas profundidades 5 e 20 

cm. Observou-se aumento nos teores naturais do solo, nas profundidades 40 e 60 cm. No 

entanto, não houve indícios de mobilidade, uma vez que os teores mantiveram-se constantes, 

independente das doses, apresentando-se maiores com a profundidade (Figuras 18 a, b, c e d, 

e Apêndice 1.2; 1.2a; 1.3;1.3a; 1.4; .1.4a; 1.5; 1.5a). Portanto, verifica-se que não houve 

movimentação do Cr no perfil do solo. Williams et al. (1980 e 1987) e Oliveira (2000) 

concluíram pela imobilidade do Cr em solos tratados com lodo de esgoto, por meio de 

estudos a campo, e num estudo em tubos de percolação, Bertoncini (1997). Todos atribuíram 

a imobilidade do Cr à sua presença na forma trivalente (Cr3+) e também ter sido complexado 

junto a moléculas orgânicas pouco solúveis ou adsorvido à superfície dos minerais.  
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(a) safra 1                                                                           (b) safra 2 
                                                                       

  

                                                                    .                                                                        

                                                                                                            

 

(c) safra 3                                                                             (d) safra 4 

 

 

 
 
 
Figura 18 - Teores totais de Cr determinados no solo, em função das doses crescentes de lodo de esgoto nos 

anos agrícolas 2000-01 e 2001-02, nas profundidades: safra 1 (a) 5, 20, 40, 60 cm; safra 2 (b) 5, 20, 
40, 60 cm; safra 3 (c) 5, 20, 40, 60 cm; safra 4 (d): 5, 20, 40, 60 cm. 

 

O cobre apresentou tendência linear crescente com aplicação de 

doses crescentes de lodo de esgoto nas profundidades 5 e 20 cm, porém esta tendência não 

foi significativa nas demais profundidades, mantendo os teores nas profundidades abaixo da 

superfície de incorporação sem aumento. Nas profundidades 40 e 60 cm não houve variação 

com doses crescentes e o tempo dos teores do metal, mantendo-se constante nos anos 

agrícolas 2000-2001 e 2001-02, nas quatro safras. (Figuras 19 a, b, c, e d, e Apêndice 1.2; 

1.2a; 1.3; 1.3a; 1.4; 1.4a; 1.5; 1.5a). Pela comparação dos teores médios em profundidade, 

dentro de cada dose do resíduo, observou-se que nas doses em média iguais ou maiores a 40 

t ha-1, somente os teores de camada de incorporação foram diferentes e maiores do que 

aqueles determinados em profundidade. Não houve movimentação abaixo da camada de 
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incorporação do lodo de esgoto, durante as quatro safras agrícolas. Em experimentos de 

campo com a disposição de elevadas doses de lodo de esgoto, monitorados por períodos de 

9, 14 e 12 anos, respectivamente, a imobilidade do Cu foi observada nos estudos de 

Williams et al. (1987), Dowdy et al. (1991) e Chino et al. (1992). A mesma é atribuída à 

formação de complexos organo-metálicos estáveis e de baixa solubilidade (Taylor et al., 

1995). Além da complexação com substâncias orgânicas, Matos et al. (1996) salientaram 

que a imobilidade do Cu pode ser devida também à ligação a frações não trocáveis do solo, o 

que foi comprovado por Amaral Sobrinho et al. (1997). Berton et al. (1989) também 

obtiveram baixa resposta ao Cu do biossólido, atribuindo tal fato à quelação do metal pela 

matéria orgânica do solo, corroborando Chaney (1973) e Beckett & Davis (1978) 

(a) safra 1                                                                           (b) safra 2 

  

 

 

 
(c) safra 3                                                                           (d) safra 4 

        

 

 

 
 
 
Figura 19 - Teores totais de Cu determinados no solo, em função das doses crescentes de lodo de esgoto nos 

anos agrícolas 2000-01 e 2001-02, nas profundidades: (a) safra 1: 5 ,20, 40, 60cm; (b) safra 2: 5, 
20, 40, 60 cm; (c) safra 3: 5, 20, 40, 60 cm; (d) safra 4: 5, 20, 40, 60 cm. 
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Os teores de Zinco avaliados ao longo dos anos agrícolas 2000/01 e 

2001/02, coletados em amostras nas profundidades 5 e 20 cm, apresentaram tendências 

lineares crescentes em função das doses aplicadas de lodo nas safras 1, 2, 3 e 4. Estes dados 

revelam de uma maneira geral, que o lodo de esgoto foi capaz de proporcionar aumentos 

significativos nos teores do metal do solo, sugerindo a possibilidade de incrementos crescentes 

sucessivos por ocasião da aplicação do mesmo, em função da grande concentração no resíduo. 

Os resultados obtidos demonstraram acréscimos nos teores do metal na camada de 

incorporação, quando comparados no aumento das doses e das profundidades. Em função 

disto e da profundidade de coleta de amostra, por meio das profundidades 40 e 60 cm. Neste 

contexto, acredita-se que não houve a mobilidade, uma vez que os teores mantiveram-se 

constantes, independente das doses e do tempo, apresentando-se maiores com a 

profundidade de 60 cm (Figura 20 a, b, c e d, e Apêndice 1.2; 1.2a; 1.3; 1.3a; 1.4; 1.4a; 1.5; 

1.5a). 

Em condições de pouca ou nenhuma acidez e elevados teores de 

matéria orgânica, a presença do Zn em solução e outras formas facilmente lixiviáveis é 

bastante reduzida (Chino et al., 1992; Bertoncini, 1997 e Williams et al., 1987). Nestas 

condições, o metal pode ser facilmente coprecipitado junto aos óxidos de Fe e Al (Ross, 

1994), formar complexos pouco solúveis com a matéria orgânica (Adriano, 1986) ou ser 

fortemente retido por processos de adsorção específica (Kalbasi et al., 1978).  

No entanto, diante das elevadas quantidades aplicadas deste metal 

pelo lodo de esgoto utilizado neste trabalho, seria possível o arraste para as camadas 

abaixo de 20 cm, de pequena fração solúvel, devido à acidez verificada para todos os 



 114

tratamentos, pois poderia ser facilitada a lixiviação para as profundidades inferiores, mas 

não sendo possível a confirmação em função do alcance fora do raio de coleta. 

Os resultados estão de acordo com Miyazawa et al. (1996), que ao 

trabalharem com doses de 5, 10 e 100 t ha-1 de biossólido, base seca, em solos argilosos e 

arenosos, acondicionados em colunas e aplicarem água na superfície a cada 15 dias ao 

longo de 12 meses, verificaram que entre os metais estudados Cd2+, Cr2+, Cu2+, Ni2+, Pb2+, 

e Zn2+, somente a concentração de Zn2+ aumentou (10%) até a camada de 5-10 cm nos solos 

com valores de pH a 4,0. 

(a) safra 1                                                                         (b) safra 2 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 (c) safra 3                                                                        (d) safra 4 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20 - Teores totais de Zn determinados no solo, em função das doses crescentes de lodo de esgoto nos 

anos agrícolas 2000-01 e 2001-02, nas profundidades: (a) safra 1-5,20, 40, 60cm; (b) safra 2- 5, 
20, 40, 60 cm; (c) safra 3- 5, 20, 40, 60 cm; (d) safra 4-5, 20, 40, 60 cm. 
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        4.1.4 Avaliação do Teor Disponível de Metais no Solo 

 

Mesmo com aplicações anuais de lodo de esgoto, totalizando 12, 40, 

80, 120 e 160 t ha-1, base seca, nos dois anos agrícolas, as quantidades Cd, Cr, Ni e Pb 

eventualmente removidas do solo pela solução de DTPA-TEA, em todos os tratamentos, não 

resultaram em quantidades detectáveis, pois estiveram abaixo do limite de determinação do 

método analítico empregado, razões pela qual não serão apresentados dados relativos a estas 

determinações.  

Também não foi constatada a remoção de Cr pela solução de DTPA 

por Oliveira (1995) e Bertoncini (1997). Trabalhando com Latossolo Vermelho e Latossolo 

Roxo tratados com diferentes doses de lodo, totalizando 388 t ha-1 (base seca), Anjos (1999), 

constatou que os teores de Cd e Pb avaliados pelo extrator DTPA-TEA estiveram abaixo do 

limite de determinação do método empregado. Em condições de campo, avaliando a 

fitodisponibilidade de metais pesados, em Latossolo Vermelho tratado com 33, 66 e 99 t ha-1 

(base seca) de lodo de esgoto no primeiro ano e 37, 74, e 110 (base seca) no segundo ano, 

constatou que os teores de Cd, Cr, e Pb, avaliados por três extratores, entre eles o DTPA, 

estiveram abaixo do limite de determinação do método analítico utilizado (Oliveira, 2000). 

Num Argissolo Vermelho tratado com 0, 10, 20, 30, 40 e 50 t ha-1 (base seca) de lodo de 

esgoto, em casa de vegetação, Simonete (2001), verificou que os teores de Cd, Ni, Pb e Cr 

eventualmente extraídos do solo pela solução extratora DTPA, também se apresentaram, para 

todos os tratamentos, abaixo do limite de determinação do método utilizado. 

O Pb não foi removido pelo método de extração em quantidades 

detectáveis no primeiro ano e segundo ano agrícola.  
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As quantidades de Fe, Mn, Cu e Zn removidas das amostras com a 

solução extratora, foram crescentes em função das doses de lodo de esgoto aplicadas e 

ocorreram na seguinte seqüência, Fe > Zn > Cu refletindo os teores presentes no lodo de 

esgoto e as respectivas doses que foram incorporadas no solo (Tabela 28).  

O ferro, zinco e o cobre, apresentaram maiores incrementos nos teores, 

em função das disposições do lodo de esgoto. Isto pode ser explicado pelas concentrações 

destes metais no resíduo (42800 e 48600; 1320,0 e 1540; 480 e 450,0 mg kg-1, 

respectivamente).  

Para o Fe, foram observados acréscimos médios, variando da menor 

para a maior dose aplicada nas quatro safras, de 33 a 249%; 42 a 273%; 54 a 315%; 68 a 

306%, respectivamente (Tabela 28). 

No caso do zinco, esses acréscimos variaram de 53 a 1007%; 119 a 

1052%; 215 a 1596%; 315 a 1917%, respectivamente (Tabela 28). 

Este fato também foi observado por Simonete (2001) que, aplicando 

lodo de esgoto em solo cultivado com milho, em casa de vegetação, encontrou maior 

acréscimo para teores de ferro e zinco. Oliveira (2000), aplicando lodo de esgoto em solo 

cultivado com cana-de-açúcar, encontrou maior acréscimo para teores de zinco, em relação a 

outros metais, atribuindo o acréscimo à elevada quantidade do metal no resíduo. No entanto 

neste contexto, o cobre também contribuiu com esses acréscimos variando de 50 a 280%; 73 a 

366%; 92 a 645%; 155 a 750%, respectivamente, atribuindo-se o acréscimo do metal à elevada 

quantidade do mesmo no lodo de esgoto (Tabela 28). 
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Tabela 28 - Valores médios dos teores de Fe, Mn, Cu e Zn (mg kg-1), extraídos do solo pelo 
extrator DTPA-TEA, em função das doses crescentes de lodo de esgoto nos 
anos agrícolas 2000-01 e 2001-02. 

 
                         Doses de lodo de esgoto t ha-1             

Ano 
Agrícola   

 
0 

 
6(12) 

 
20(40) 

 
40(80) 

 
60(120) 

 
80(160) 

Coef. de det (r2)        
    Linear 

   Ferro (mg kg-1)   
2000-EI 27,06 35,91 51,85 71,45 85,62 94,32 0,97 

 2001-ER 28,19 40,16 57,66 83,87 97,10 105,19 0,95 
2001-EI 31,15 47,94 74,55 97,72 108,00 129,36 0,93 

 2002-ER 34,53 58,15 88,76 114,69 127,75 140,08 0,98 
   Manganês (mg kg-1)   

2000-EI 17,88 18,80 19,82 21,96 25,84 28,28 0,88 
 2001-ER 20,45 21,90 24,18 26,12 29,84 33,02 0,97 
2001-EI 22,70 26,70 33,30 37,86 42,83 46,29 0,95 

 2002-ER 27,05 34,63 42,47 50,01 54,53 58,81 0,98 
   Cobre (mg kg-1)   

2000-EI 0,82 1,23 1,89 2,21 2,77 3,12 0,92 
 2001-ER 0,86 1,49 2,31 2,87 3,63 4,01 0,92 
2001-EI 0,91 1,75 3,27 4,91 5,95 6,78 0,88 

 2002-ER 1,05 2,68 4,76 6,74 7,94 8,93 0,90 
   Zinco (mg kg-1)   

2000-EI 0,74 1,13 3,78 5,62 7,12 8,19 0,95 
 2001-ER 0,83 1,82 4,58 6,50 8,36 9,56 0,96 
2001-EI 0,81 2,55 6,41 8,97 11,04 13,74 0,92 

 2002-ER 0,86 3,57 8,45 11,35 14,95 17,35 0,94 
* doses entre parênteses refere-se aos anos 2001/02; EI: Efeito Imediato (convencional); ER: Efeito Residual 
(safra de inverno). Coef.. de det (r2) = Coeficiente de determinação 

 

Considerando-se as quantidades aplicadas desses metais no solo no 

primeiro ano agrícola (1a. e 2a. safra), é possível estimar que a extração média de Fe, Mn, Cu, e 

Zn nos tratamentos com doses de lodo de esgoto foram 7, 120, 24, 20% respectivamente, para 

o extrator DTPA; para o segundo ano agrícola a (3a. e 4a. safra) esses valores foram de 5; 218; 

31; 21%, respectivamente, como observado na Tabela 28.  

Quanto ao manganês, a solução de DTPA extraiu 120 e 218% 

respectivamente, acima das quantidades adicionadas via resíduo. Com relação à remoção de 

Mn2+, Anjos (1999) constatou, ao se comparar os teores deste metal nos tratamentos com e 

sem lodo de esgoto uma diferença significativa com o extrator DTPA pH 7,3 sendo que os 
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menores teores de Mn2+ foram extraídos dos tratamentos que receberam biossólido. Este 

comportamento também foi observado por Silva (1995) e pode estar relacionado ao pH 

final destes tratamentos, o qual foi superior (pH 7,4) ao dos tratamentos testemunha (pH 

4,8). Oliveira (1995), trabalhando com Areia Quartzosa e Latossolo roxo, com níveis de pH 

ajustados para 3,9 e 4,9, e posteriormente tratados com 0; 13,5; 29,7 e 40,5 t kg-1, constatou 

que as soluções de HCL 0,1 mol L-1 e DTPA extraíram quantidades maiores de Mn do que 

aquelas adicionadas no solo via lodo de esgoto. Valores de pH altos favorecem a formação 

de complexos orgânicos mais estáveis. A atividade dos microrganismos que oxidam o 

manganês solúvel a formas indisponíveis, atinge o máximo próximo de valores de pH 7,0 

(Tisdale et al., 1985). 

Resultados satisfatórios para DTPA-TEA e Mehlich-3, na previsão da 

disponibilidade de Cu e Zn para as plantas cultivadas em solos acrescidos de lodo de esgoto, 

têm sido encontrados por diversos autores (Mulchi et al., 1991; Anjos, 1999; Oliveira, 2000) 

podendo, entretanto, existir variações no comportamento dos extratores em função das 

espécies de plantas consideradas (Roca & Pomares,1991). 

Os teores de Fe, Mn, Cu, e Zn removidos dos solos pelo extrator, 

em geral foram significativamente influenciados pelas doses e tempos, proporcionando 

aumentos desses metais (Figuras 21, 22, 23 e 24, Apêndice 1.6; 1.6a). 

Os teores de ferro foram influenciados pela interação entre doses 

crescentes de lodo e no tempo (épocas de amostragem do solo). Observou-se tendência 

significativa da disponibilidade do metal no solo, que variou positivamente no primeiro ano, 

nas safras 1 e 2 (Figura 21 a e b e Apêndice 1.6). O mesmo foi observado no segundo ano na 

safra 3 e 4, verificando-se que o metal apresentou tendência linear crescente tanto nas doses 
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como no tempo (Figura 21 c e d e Apêndice 1.6a). O pH afeta a solubilidade dos compostos 

de ferro. Segundo Pigozzo et al.(2000), os valores médios de ferro no material seco de 

diferentes resíduos, revelaram maior potencial em função do nutriente e do pH do solo, pois 

em solos ácidos a disponibilidade do ferro é maior do que em pH elevado. A redução de até 

0,5 unidades de pH pode ser significativa na disponibilidade de metais em solo (Hooda & 

Alloway 1996). Isto explica o aumento da disponibilidade do metal Fe, com o decréscimo do 

pH, obtido neste trabalho.  

 
(a) safra 1                                                                    (b) safra 2 
 

 

 

 

  
 
(c) safra 3                                                                      (d) safra 4 

  

 

 
 
 
Figura 21 - Variação nos teores médios de Fe: (a) safra 1, (b) safra 2, (c) safra 3 e (d) safra 4, removidos pelo 

extrator  DTPA pH 7,3 em função das aplicações de lodo de esgoto nas quatro safras. 
 

O manganês apresentou tendência linear crescente na disponibilidade 

do solo, proporcionando aumentos em seus teores nas camadas de incorporação com 

aplicação de doses crescentes de lodo de esgoto e o tempo de amostragem de solo nos anos 
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agrícolas 2000-01 e 2001-02, respectivamente nas quatro safras (Figuras 22 a, b, c e d, 

Apêndice 1.6; 1.6a).  

A disponibilidade de Mn no solo depende principalmente do pH, do 

potencial de oxi-redução, da matéria orgânica e do equilíbrio com outros cátions. O pH do 

solo é dos principais fatores que controla a disponibilidade para as plantas. A calagem induz 

a oxidação do Mn2+ a estado de maior valência e menor solubilidade, pela elevação do pH. A 

complexação da matéria orgânica pode também explicar a diminuição na disponibilidade do 

elemento pela calagem, Borkert et al. (2001). 

 
 
(a) safra 1                                                                        (b) safra 2 

  

 

 
 
 
 
 
 (c) safra 3                                                                      (d) safra 4 
 

 

 

 

 
 
  
Figura 22 - Variação nos teores médios de Mn (a) safra 1, (b) safra 2, (c) safra 3 e (d) safra 4, removidos pelo 

extrator  DTPA pH 7,3 em função das aplicações de lodo de esgoto nas quatro safras. 
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Verificou-se para o 1º ano agrícola que a disponibilidade de cobre, por 

meio da análise de variância, apresentou efeitos significativos de doses de lodo de esgoto e 

tempo de amostragem, não havendo interação entre esses fatores (Figura 23, a e b, Apêndice 

1.6) O aumento do teor em função das doses do resíduo seguiu, dentro das amostragens nos 

dois anos agrícolas, comportamento linear, sendo que no segundo ano agrícola (2001-02) 

safras 3 e 4, a variável tempo apresentou resposta, também com as doses, com tendência linear 

crescente do resíduo aplicado (Figuras 23, c e d, Apêndice 1.6a). Conforme Mattiazzo-

Prezzoto (1994) o cobre, em alguns solos estava associado a materiais orgânicos insolúveis e, 

nessa forma, apresenta pequena mobilidade. A ligação principal do cobre com a matéria 

orgânica está nos ácidos húmicos e fúlvicos, os quais provavelmente formam complexos 

estáveis com o cobre. A força de ligação do cobre com os ácidos húmicos diminui com o 

aumento da quantidade aplicada do cobre (Goodman & Cheshire, 1976); aumenta com o 

aumento do grau de humificação (Stevenson & Fitch, 1981) e com o pH (Yonebayashi et al., 

1994). Contudo, nem todo o cobre orgânico do solo está na forma insolúvel (Stevenson & 

Fitch, 1981). Conforme McLaren & Crawford (1973), o cobre da solução do solo disponível 

para as plantas é reabastecido pelas formas fracamente associadas à matéria orgânica. Em 

condições de campo, após quinze anos de aplicação de lodo, McBride et al. (1997) verificaram 

que parte do cobre solúvel aparecia na forma organicamente complexada. A disponibilidade 

do cobre é afetada pelo pH do solo, tendendo a diminuir com a sua elevação. Redente & 

Richards (1997) verificaram que, em solos ricos em cobre, a calagem diminuiu a 

disponibilidade desse elemento. Resultados semelhantes foram encontrados por Osawa & 

Tazuke (1990), que verificaram maior acúmulo de cobre nas raízes de plantas a pH 4,0 do que 

a do pH 6,0. 
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(a) safra 1                                                                      (b) safra 2 
  

 
 
 

 

 
 
 
(c) safra 3                                                                          (d) safra 4 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 23 -Variação nos teores médios de Cu (a) safra 1, (b) safra 2, (c) safra 3 e (d) safra 4, removidos pelo 

extrator  DTPA pH 7,3 em função das aplicações de lodo de esgoto nas quatro safras. 
 

No caso do Zinco verifica-se, pela análise de variância, que o metal 

apresentou tendência linear crescente entre o tempo e as doses de lodo de esgoto aplicado ao 

solo, para o ano agrícola 2000-01 (Figura 24 a e b, Apêndice 1.6). No segundo ano 2001-02, 

variou significativamente também de forma linear crescente com tempo e as doses de lodo 

de esgoto aplicado ao solo (Figura 24 c e d, e Apêndice 1.6; 1.6a). A disponibilidade do 

elemento foi mais intensificada no 2º ano agrícola nas duas safras, devido ao efeito 

cumulativo de duas aplicações do lodo de esgoto ao solo com alta concentração do mesmo 

no resíduo e com o decréscimo do pH. Existe, pois, decréscimo na disponibilidade desse 

elemento quando o pH aumenta (Matos et al., 1996). Machado & Pavan (1987b) avaliaram a 

adsorção de zinco em solos do Paraná com diferentes valores de pH e concluíram que a 
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capacidade máxima de adsorção dos solos e a energia de ligação entre o solo e o íon zinco 

aumentaram com a elevação do pH e essa adsorção foi correlacionada significativamente 

com o pH e com a CTC. 

Em solos do Estado de São Paulo, Cunha et al. (1994) concluíram 

que o pH e a CTC do solo foram as propriedades que melhor explicaram a adsorção máxima 

do zinco adsorvido à fração orgânica, via aumento da CTC e especialmente a fração 

residual. A adição de lodo de esgoto resultou em aumentos significativos de Zn (nos três 

anos de avaliação), sendo detectados por todos os métodos de extração utilizados, dentre 

eles DTPA pH 7,3 (Roca & Pomares, 1991).     

 
(a) safra 1                                                                       (b) safra 2 
               

 

 

 
 
 (c) safra 3                                                                       (d) safra 4 

 

                                         

 
 
 
 
 
 
Figura 24 - Variação nos teores médios de Zn (a) safra 1, (b) safra 2, (c) safra 3 e (d) safra 4, removidos pelo 

extrator  DTPA pH 7,3 em função das aplicações de lodo de esgoto nas quatro safras. 
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   4.2 Planta 
 
 

Os resultados relativos à produção de matéria seca e avaliação dos 

metais nas plantas de milho serão apresentados por meio de curvas de respostas e 

superfícies de respostas, sendo que as médias encontram-se no apêndice. 

        4.2.1 Rendimento de matéria seca 

Os valores médios do rendimento de matéria seca total (parte aérea + 

raiz) do milho aumentaram significativamente com a variação das doses e o tempo de 

amostragem (Figura 25). O maior incremento verificado no primeiro corte (safra 1) com a 

incorporação do lodo-efeito imediato, deve estar ligado à mineralização da fração orgânica do 

lodo mais facilmente oxidável pela população microbiana do solo, além da concentração de 

nutrientes prontamente disponíveis originariamente no material orgânico. No segundo corte 

(safra 2) efeito residual, a menor taxa de mineralização da fração orgânica remanescente, 

aliada à deficiência hídrica ocorrida, devem ter sido as causas das menores respostas do milho 

à aplicação do lodo. O rendimento total de matéria seca nas quatro safras agrícolas, aumentou 

até a dose máxima de lodo aplicado, o que está de acordo com os resultados de Berton et al. 

(1989). Segundo esses autores, as maiores respostas foram obtidas com as maiores doses de 

lodo, respectivamente. Lopes (1989) menciona que matéria orgânica quando acrescida aos 

solos, promove a ocorrência favorecida de controle biológico por implementar o crescimento 

de microorganismos do solo; o aumento no estado de agregação das partículas do solo, 

melhorando a estrutura e aeração; o aumento da CTC do solo; solubilização de nutrientes no 

solo e a disponibilização gradativa dos mesmos às plantas; a viabilização da absorção de 

macro e micronutrientes e o surgimento de fatores promotores do crescimento vegetal. Os 
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resultados encontrados neste trabalho são concordantes com os encontrados por Rappaport et 

al.,1988; André, 1994; Volpe, 1995, citados por Melo & Marques (2000). 

A produção de matéria seca total das plantas de milho sofreu 

influência da incorporação de lodo de esgoto nos dois anos agrícolas (2000/01 e 2001/02), 

sendo que as produções nos tratamentos em que se adicionou lodo de esgoto (efeito imediato) 

foram superiores ao tratamento testemunha, pois o comportamento por meio do crescimento 

da planta foi influenciado positivamente pelas doses e tempo na safra 1 e 3 (Figura 25 a e c). 

Na safra 1, o comportamento foi superior à safra 2, resultado que pode ser atribuído pela 

aplicação do lodo de esgoto disponibilizando nutrientes ao longo do tempo de amostragem. O 

aumento na produção de matéria seca em plantas de milho, com a aplicação de lodo de esgoto, 

também foram observados por Perez (1998), Souza et al., (1998) e Oliveira, (1995). Os 

resultados obtidos no ano 2, foram inferiores aos obtidos no ano anterior. No entanto, o 

esperado era que o ano 2 fosse superior pelo efeito de duas aplicações sucessivas de matéria 

orgânica por meio do lodo. Isto pode ser explicado pela ausência da aplicação de calagem para 

o segundo ano agrícola e pela intensificação da acidez do solo provocado por duas aplicações 

do resíduo. Carvalho & Raij (1997), estudando o efeito na redução da acidez do solo e 

enraizamento de plantas de milho cultivadas em Latossolo Roxo, observaram que a acidez do 

solo apresentou severa restrição ao desenvolvimento das raízes e parte aérea das plantas, 

constatação que vem a corroborar com os resultados obtidos nesse trabalho. Nas quatro safras, 

observou-se que o crescimento da planta foi influenciado significativamente pelas doses do 

lodo de esgoto aplicado e durante o período de tempo avaliado (Figura 25 a, b, c, e d, e 

Apêndice 3.1 e 3.1a). Nos dois anos, o comportamento da matéria seca, foi superior nas safras 

1 e 3, resultado que pode ser atribuído pela aplicação do lodo de esgoto no primeiro ano e pelo 
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efeito cumulativo das aplicações sucessivas do resíduo no segundo ano (Figura 25 e Apêndice 

3.1 e 3.1a). 

 (a) safra 1                                                                           (b) safra 2 
 

  

 

 
 
 
 
(c) safra 3                                  (d) safra 4 
 
 

  

 

 

 
 
Figura 25 – Valores médios da produção de matéria seca total (parte aérea + raízes) das plantas de milho em 

função da aplicação de doses crescentes de lodo de esgoto e do tempo (a, b, c e d), nas quatro safras 
agrícola 

        4.2.2 Avaliação dos metais na planta de milho  

A absorção de metais pelas plantas não é somente influenciada pela 

concentração, forma e propriedades físico-químicas do solo, mas também pela espécie, 

nutrição, estágio de crescimento e outros fatores tais como a sensibilidade da planta ao metal 

absorvido (Kádár, 1995; Chlopecka, 1994). 
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Os resultados referentes aos metais Cd, Cr, Ni, nas plantas (partes 

aérea + raiz) do milho e os teores e quantidades absorvidas não serão apresentados, pois 

estiveram abaixo do limite de detecção (nd) do método analítico empregado. Levou-se 

também em consideração, os baixos acréscimos proporcionados pelas doses do resíduo em 

questão. O mesmo aconteceu com o Pb, apesar da considerável quantidade presente no lodo 

de esgoto utilizada no experimento. Contudo, é possível assegurar que, caso as plantas 

tenham absorvido o elemento Pb, este teria concentrado na raiz. 

Tais limites podem ser considerados satisfatórios, sugerindo que 

praticamente não ocorreram efeitos de lodo de esgoto sobre as concentrações dos metais na 

planta. Oliveira (2000), avaliando a possibilidade de incrementos de metais pesados pelas 

plantas de cana-de-açúcar cultivadas em Latossolo Vermelho tratadas com 33, 66 e 99 t ha-1 

e 37, 74 e 110 t ha-1 (base seca) de lodo no primeiro e segundo ano, respectivamente, 

também verificou que os possíveis incrementos de Cd, Cr, Ni e Pb nas plantas estiveram 

abaixo do limite de determinação do método utilizado. Segundo o autor, fica evidente que a 

determinação desses elementos em concentrações baixas, sem pré-concentração, é 

praticamente impossível pelo método da espectrometria de absorção com chama 

convencional ar-acetileno. Pesquisas futuras devem buscar métodos analíticos alternativos, 

associados ou não com a absorção atômica que possibilitem maior sensibilidade nestas 

determinações. 

Neste contexto, a aplicação de doses de lodo de esgoto proporcionou 

aumentos crescentes nos teores de Fe, Mn, Cu e Zn. Os acréscimos variaram da menor para a 

maior dose aplicada, em relação à testemunha (0 t ha-1), de 5 a 53%; 8 a 54%; 19 a 102%; 22 a 

102%, respectivamente (Tabela 29). Esses elementos são essenciais para o desenvolvimento 
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das plantas, isto é, são nutrientes (Malavolta, 1981). Contudo, em concentrações elevadas 

são tóxicos, como demonstra a Tabela 14. Não é simples estabelecer que a concentração de 

metal é tóxica nos processos vitais das plantas, pois os sintomas tóxicos não são muito 

específicos (Truby, 1995 e Kabata-Pendias & Pendias, 1992). 

O ferro absorvido pelas plantas foi afetado pelas doses de lodo 

aplicado ao solo, pois se verifica que o metal apresentou tendência linear crescente para os 

dois anos agrícolas 2000/2001 e 2001/02. No entanto, o fator tempo de aplicação do resíduo 

apresentou variação linear decrescente para os dois anos agrícolas, de forma semelhante nas 

quatro safras (Figura 26 a, b, c e d, e Apêndice 2.1 e 2.1a). É importante notar que, a absorção 

dos teores de Fe, devido à incorporação do lodo, foram relativamente maiores nas safras 3 e 4 

(Tabela 31), quando comparados com aqueles das safras 1 e 2, variando em relação às doses e 

o tempo de desenvolvimento da cultura avaliada, o que justifica o acúmulo e lenta 

mineralização da matéria orgânica aplicada via resíduo. Este mesmo efeito foi observado por 

Silva et al., (1998) e Pereira Júnior et al. (1997), em que a absorção de ferro por plantas de 

sorgo, cultivadas em solo LE, textura média, foi afetada pelo lodo de esgoto a partir da dose de 

8 t ha-1. Usando lodo de esgoto de siderúrgica em dois tipos de solo cultivado com sorgo, 

Defelipo et al. (1991) observaram aumento na absorção de Fe até a dose de 45 t ha-1 para o 

solo LVd e até a dose máxima utilizada de 112,5 t ha-1 para o LEd. 

Com relação às quantidades absorvidas, observaram-se efeitos nas 

interações, por meio da análise de variância nos dois anos agrícolas, quando as safras variaram 

positivamente com as doses e o tempo de crescimento das plantas (Figura 26 a1,b1, c1 e d1, e 

Apêndice 2.2 e 2.2a).  
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(a) safra 1                                                                (a1) safra 1 
 

  

 

 
 
b) safra 2                                                                  (b1) safra 2 
 
   
   
 

  

  

 (c) safra 3                                                                (c1) safra 3 
   

 

       

 

(d) safra 4                                                                 (d1) safra 4 
   

 

 

 

 

 
 
Figura 26 – Variações nos teores e nas quantidades absorvidas de Ferro nas plantas de milho, (a) e (a1) safra 1, 

(b) e (b1) safra 2, (c) e (c1) safra 3 e (d) e (d1) safra 4, em função das aplicações de lodo de esgoto 
e o tempo nas quatro safras. 

 

Fe
(m

g.
K

g-1
)

Dose de Lodo (t h
a-

1 )Tempo em Dias

Fe = 213.08 + 2.39 D - 1.037 T – 0.0199 D T
r2 = 0.96

30     60      90     120

Fe
(m

g.
K

g-1
)

Dose de Lodo (t h
a-

1 )Tempo em Dias

Fe = 213.08 + 2.39 D - 1.037 T – 0.0199 D T
r2 = 0.96

30     60      90     120

Fe
(m

g 
kg

-1
)

Fe = 209.0 - 1.02 T + 2.105 D - 0.01665 D T 
r2 = 0.95

Fe
 (m

g.
K

g-1
)

Dose de Lodo (t ha-1)
30   60   90  120

Tempo em Dias

Fe = 209.0 - 1.02 T + 2.105 D - 0.01665 D T 
r2 = 0.95

Fe
 (m

g.
K

g-1
)

Dose de Lodo (t ha-1)
30   60   90  120

Tempo em Dias

Fe = 209.0 - 1.02 T + 2.105 D - 0.01665 D T 
r2 = 0.95

Fe
 (m

g.
K

g-1
)

Dose de Lodo (t ha-1)
30   60   90  120

Tempo em Dias

Fe
 (m

g.
K

g-1
)

Dose de Lodo (t ha-1)
30   60   90  120

Tempo em Dias

Fe
(m

g 
kg

-1
)

Fe = 212.22 – 1.018 T + 1.417 D 
r2 = 0.90

Fe
(m

g.
K

g-1
)

Dose de Lodo (t h
a-1 )30  60  90 120

Tempo em Dias

Fe = 212.22 – 1.018 T + 1.417 D 
r2 = 0.90

Fe
(m

g.
K

g-1
)

Dose de Lodo (t h
a-1 )30  60  90 120

Tempo em Dias

Fe
(m

g 
kg

-1
)

Fe
(m

g/
5

pl
an

t a
s

Tempo em Dias Dose de Lodo (Mg ha-
1 )

Zn = -61.75 + 1.157 T + 1.737 D 
r2 = 0.96

0           60           120

Fe
(m

g/
5

pl
an

t a
s

Tempo em Dias Dose de Lodo (Mg ha-
1 )

Zn = -61.75 + 1.157 T + 1.737 D 
r2 = 0.96

0           60           120

Fe
(m

g/
5

pl
an

t a
s

Tempo em Dias Dose de Lodo (Mg ha-
1 )

Zn = -61.75 + 1.157 T + 1.737 D 
r2 = 0.96

0           60           120

Fe
(m

g 
kg

-1
)

Dose de Lodo (t h
a -1 )

Tempo em Dias

Fe = 228.46 + 1.67 D - 1.1 T
r2 = 0.87

30      60      90     120

Fe
(m

g 
kg

-1
)

Dose de Lodo (t h
a -1 )

Tempo em Dias

Fe = 228.46 + 1.67 D - 1.1 T
r2 = 0.87

30      60      90     120

Fe
(m

g/
5p

la
nt

as
)

Tempo em Dias Dose d
e L

odo (t  
ha-

1 )

Fe = -49.72 + 2.376 T + 0.8941 D 
r2 = 0.74

30       60       90      120

Fe
(m

g/
5p

la
nt

as
)

Tempo em Dias Dose d
e L

odo (t  
ha-

1 )

Fe = -49.72 + 2.376 T + 0.8941 D 
r2 = 0.74

30       60       90      120

Fe = -18.84 +  0.874 T + 0.699 D 
r2 = 0.64

Fe
(m

g/
pl

an
ta

s )

Dose
 de L

odo (t
  ha-

1 )

30   60   90   120
Tempo em Dias 

Fe = -18.84 +  0.874 T + 0.699 D 
r2 = 0.64

Fe
(m

g/
pl

an
ta

s )

Dose
 de L

odo (t
  ha-

1 )

30   60   90   120
Tempo em Dias 

Fe = -18.84 +  0.874 T + 0.699 D 
r2 = 0.64

Fe
(m

g/
pl

an
ta

s )

Dose
 de L

odo (t
  ha-

1 )

30   60   90   120
Tempo em Dias 

Fe = -26.94 +  1.529 T + 2.29 D 
r2 = 0.74

Fe
(m

g/
5

pl
an

t a
s)

Dose de Lodo (t ha-
1)30  60  90  120

Tempo em Dias

Fe = -26.94 +  1.529 T + 2.29 D 
r2 = 0.74

Fe
(m

g/
5

pl
an

t a
s)

Dose de Lodo (t ha-
1)30  60  90  120

Tempo em Dias

Fe = -26.94 +  1.529 T + 2.29 D 
r2 = 0.74

Fe
(m

g/
5

pl
an

t a
s)

Dose de Lodo (t ha-
1)30  60  90  120

Tempo em Dias



 130

Desta forma, foram observados acréscimos nos valores médios de 

Fe acumulados em relação à testemunha. Neste contexto, verifica-se que nos anos 2001-02 

esses acréscimos variaram da menor para a maior dose aplicada, em relação a testemunha, 56 a 

320%; 31 a 356% , respectivamente. De forma concordante, Simonete (2001) demonstrou que 

a aplicação de lodo de esgoto promoveu incrementos de ferro proporcionados pela adição do 

resíduo que variaram de 18 a 159% nas plantas.  

Quanto ao manganês, não se observou efeito significativo das doses de 

lodo aplicado em relação ao elemento absorvido pela cultura do milho, no ano 2000/01, safras 

1 e 2, mas sim, em relação ao tempo de desenvolvimento da cultura, por meio da análise de 

variância com tendência linear decrescente com o fator tempo de aplicação do resíduo (Figura 

27 a e b, e Apêndice 2.1), em que foi observado teor maior na safra 1 (Tabela 29). No entanto, 

este fato pode ser compensado pelas quantidades aplicadas no tempo (efeito imediato). A 

pequena contribuição do lodo no fornecimento do manganês para as culturas em trabalhos 

com menores doses de aplicação tem sido relatada em vários estudos. Como exemplo, pode-se 

citar os trabalhos de Oliveira (2000) e Simonete (2001). A complexação da matéria orgânica 

pode também explicar a diminuição na disponibilidade do elemento (Borkert et al., 2001). 

No segundo ano experimental, a interação significativa entre dose e o 

tempo foi diferenciada, verificando-se que o manganês absorvido decresceu no tempo, mas o 

acréscimo dos teores absorvidos pela plantas foi representativo com o aumento das doses de 

lodo aplicado, por meio da análise de variância com superfície de resposta, safras 3 e 4 (Figura 

27 c, d, Apêndice 2.1a). A absorção do elemento estudado foi mais intensificada no ano 2001-

02 (Tabela 29) e esse comportamento possivelmente, deve-se ao aumento da concentração do 

elemento no solo, com a sucessiva incorporação do resíduo, e pelo decréscimo nos valores de 
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pH, aumentando assim a disponibilidade para a planta. A adição de lodo aumentou de 9 a 58% 

e de 6 a 45% os teores de Mn na planta, da menor dose (6 t ha-1) para maior dose ( 80 t ha-1) 

referentes as safras 3 e 4 dos anos 2000-01 e 2001-02. 

 
Tabela 29 - Valores médios dos teores de Fe, Mn, Cu e Zn (mg kg-1) absorvidos pelas plantas, 

nos  anos agrícolas 2000/01 e 2001/02, com doses crescentes de lodo de esgoto. 
 

Doses de lodo de esgoto t ha-1♦ 
 

Ano agrícola 
 

0  6(12) 20(40) 40(80) 60(120) 80(160) Coef. de  
Determ. (r2) 

          
   Ferro (mg kg-1)   

2000/01 131,39 137,79 158,07 177,79 191,95 200,40 0,96 
Residual 127,06 136,93 151,92 174,12 184,41 195,79 0,95 
2001/02 133,43 159,23 198,30 234,28 256,37 269,43 0,87 
Residual 123,7 150,77 185,70 209,60 229,70 249,57 0,90 
        
   Cobre (mg kg-1)   
2000/01 6,27 6,87 9,08 11,23 13,93 15,67 0,89 
Residual 5,66 6,11 8,54 10,79 12,01 12,88 0,93 
2001/02 5,87 7,90 11,60 15,17 17,60 19,73 0,92 
 Residual 5,43 6,25 9,40 12,22 14,43 15,60 0,96 
        
   Zinco (mg kg-1)   
2000/01 47,17 61,06 109,71 149,33 184,95 203,26 0,96 
Residual 52,60 64,99 109,54 136,97 157,24 168,52 0,93 
2001/02 56,20 81,50 135,50 182,60 209,10 235,70 0,92 
Residual 53,50 73,80 125,20 160,70 193,00 209,7  
        
   Manganês (mg kg-1)    
 0 30 d* 60 d 90 d 120 d**   
2000/01 - 163,32 120,88 96,79 71,44 ** 0,80 
Residual - 122,81 113,92 86,83 73,46 ** 0,93 
2001/02 108,93 119,17 141,87 158,63 166,93 171,73 0,80 
Residual 105,30 111,23 127,40 139,70 146,62 152,40 0,89 
♦

doses entre parênteses referem-se aos anos 2001/02; EI: Efeito Imediato (convencional); ER: Efeito Residual 
(safra de inverno).* Tempo (dias) **Manganês 

 

O teor de Mn observado na planta de milho com a dose máxima 

utilizada foi de 171,73 mg kg-1 na safra 3 (Tabela 29), valor considerado não tóxico à planta. 

Segundo Raij & Camargo (1996) a parte aérea das plantas de milho encontra-se dentro do 

intervalo considerado adequado de 20-200 mg kg-1. 
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Segundo Anjos (1999), com relação à preferência de ocorrência desse 

metal no milho, constatou-se que, tanto na testemunha como nos tratamentos que receberam 

lodo de esgoto, teores significativos de Mn foram encontrados na folha ao final do ciclo da 

cultura seguidos pela bainha e folha diagnose, enquanto as quantidades (acúmulo) mais 

significativas de Mn foram encontradas nas folhas ao final do ciclo da cultura e bainha. Assim, 

o Mn, além de tender a se acumular nas folhas, também tende a se acumular na bainha do 

milho. 

Por meio da análise de variância, observou-se efeito linear crescente 

nos níveis de doses do lodo e tempo de amostragem nas quantidades absorvidas (acúmulo) do 

Mn pelas plantas, numa superfície de resposta, respectivamente nas quatro safras (Figura 27 

a1, b1, c1 e d1, e Apêndice 2.2 e 2.2a). 

A adição de lodo aumentou o acúmulo de Mn na planta, da menor dose 

(6 t ha-1) para maior dose ( 80 t ha-1) referentes as safras 1 do ano 2000-01 e safra 3 do ano 

2001/02. A partir do efeito de duas aplicações sucessivas do lodo ao solo, o aumento do teor 

do nutriente acumulado na planta foi expressivo, respectivamente as safras 3 e 4 (Tabela 29).  
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 (b) safra 2                                                                        (b1) safra 2 
 

  

 

 

 

   
 
(c) safra 3                                                                          (c1) safra 3 
 
  

 

 

 

  
 
  
(d) safra 4                                                                          (d1) safra 4 
 

   

 
  

                                   

 
 
Figura 27 – Variações nos teores e nas quantidades absorvidas de Manganês nas plantas de milho, (a) e (a1)safra 

1, (b) e (b1) safra 2, (c) e (c1) safra 3 e (d) e (d1)safra 4, em função das aplicações de lodo de 
esgoto e o tempo nas quatro safras. 
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diferenciada, verifica-se que o teor do metal apresentou tendência linear crescente com os 

tratamentos e decrescente com os tempos, sendo representadas por superfícies de resposta e 

seus respectivos coeficientes de determinação (Figura 28 a, b, c e d, Apêndice 2.1 e 2.1a), e 

variaram, da menor para a maior dose aplicada, em relação à testemunha, de 10 a 150 %, 8 a 

128%, 35 a 236%, 15 a 187%, respectivamente, em que foi observado em média maior 

acréscimo nas safras 3 e 4, Tabela 29.  

As altas quantidades Cu adicionadas via lodo (376,2 mg kg-1 na 1a 

incorporação e 450,0 mg kg-1 na 2a incorporação) contribuíram para aumentar os teores de 

Cu nas plantas de milho. Tal comportamento também foi constatado por Reddy et al. (1989), 

Oliveira (1995), Pierrisnard (1996), Logan et al. (1997) e Anjos (1999), o que evidencia a 

fitodisponibilidade do elemento aplicado via lodo de esgoto. Os teores médios de Cu 

encontrados nas plantas de milho desenvolvidas nos tratamentos com e sem lodo de esgoto, 

encontram-se dentro dos limites de 6-20 mg kg-1, considerado adequados por Malavolta et 

al. (1989) e Raij & Camargo (1996). Encontrou-se no tratamento com dose máxima 

acumulada (160 t ha-1, safra 3) de lodo de esgoto valor máximo de 19,73 mg kg-1 na planta 

total (incluindo raízes), nos grãos 2,93 mg kg-1 de Cu e 16,80 mg kg-1 no restante da planta 

de milho. 

Com relação às plantas desenvolvidas nos tratamentos que não 

receberam lodo, observou-se (Tabela 29) o mesmo comportamento apresentado pelos teores 

médios de Cu em todas as plantas nos dois anos agrícolas. Com exceção das quantidades 

absorvidas (acumulada) de Cu encontrado na planta. Nas demais plantas, as maiores 

quantidades absorvidas de Cu foram encontradas nas plantas que se desenvolveram no solo 

com maiores doses. 
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As quantidades absorvidas de Cu pelas plantas, nos anos 2000/01 e 

2001/02, demonstraram interação significativa entre as doses estudadas e o tempo de 

crescimento das plantas para as quatro safras. Verifica-se com análise de variância que o metal 

apresentou tendência linear crescente com as doses e os tempos de amostragem, representadas 

por superfícies de resposta, respectivamente (Figura 28 a1, b1, c1, d1, e Apêndice 2.2 e 2.2a).  
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(d) safra 4                                                                         (d1) safra 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28 - Variações nos teores e nas quantidades absorvidas de Cobre nas plantas de milho, (a) e (a1) safra 1, 

(b) e (b1) safra 2, (c) e (c1) safra 3 e (d) e (d1) safra 4 respectivamente, em função das aplicações 
de lodo de esgoto e o tempo nas quatro safras. 

 

A análise estatística evidenciou que os teores de zinco apresentaram 

tendência linear crescente nos tratamentos e decrescentes no tempo, de forma semelhante nas 

safras 1, 2 e com variação mais acentuada na safra 3 (Tabela 29). De forma não similar na 

safra 4, na qual a análise de variância apresentou tendência linear crescente apenas com doses 

do lodo de esgoto (Figura 29). Os incrementos de zinco proporcionados pela adição do resíduo 

variaram da menor para a maior dose aplicada, em relação à testemunha, de 29 a 331 %, 24 a 

220%, 45 a 319%, 38 a 292%, respectivamente.  

Avaliando-se a quantidade absorvida do elemento pelas plantas, por 

meio da análise estatística, nas quatro safras foi representado por superfícies de resposta 

mostrando a variação de acúmulo do nutriente por meio das doses e dos tempos de 

crescimento da cultura, de forma semelhante nos anos agrícolas 2000/01 e 2001/02, sendo 

significativa para a safra 3 (Figura 29). Isto confirma os teores disponíveis destes elementos 

no solo com a adição do resíduo, como visto anteriormente neste trabalho. Incrementos no 

acúmulo de Zn pelas plantas com a aplicação de lodo de esgoto têm sido demonstrados em 

vários estudos (Simonete 2001; Oliveira 2000; Anjos 1999; Oliveira et al.,1995 e Berton, 

1989). 
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Anjos (1999) trabalhando com dois tipos de solos, nos tratamentos 

com lodo de esgoto, observou que os teores médios de Zn encontrados nos grãos e na 

palha, bem como as quantidades presentes nos grãos e nas bainhas foram maiores nas 

plantas que se desenvolveram no LV, do que no latossolo roxo (LR). Essa maior 

disponibilidade de Zn verificada no solo, tanto nos tratamentos com e sem lodo, é contrária 

ao observado para os outros metais estudados, que apresentaram de maneira geral maiores 

teores e quantidades absorvidas no LR, exceto a quantidade de Cu no grão. Isso evidencia 

que o LR apresenta menor disponibilidade de Zn, sendo este comportamento mantido ao se 

adicionar Zn via lodo. Esse fato está relacionado a maior quantidade de CTC, argila e 

óxidos de Fe e Al ocorrente no LR. Muitos autores têm encontrado relações positivas e 

significativas entre os teores de argila e óxidos e hidróxidos de Fe e Al com a adsorção de 

Zn (Kalbasi et al , 1978).  

Em estudo conduzido por Logan et al. (1997) em solo franco 

argiloso, foram aplicadas doses 0, 7,5, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 188, 225 e 300 t ha-1 de 

biossólido, base seca, incorporada até a profundidade de 15 cm e cultivadas duas culturas, 

de milho e alface. Os resultados mostraram que nas folhas da base da espiga do milho, 

folhas, as concentrações de Zn aumentaram significativamente com as doses aplicadas. 

Comparando-se as médias dos tratamentos das plantas com e sem 

lodo de esgoto, verifica-se que os teores (Tabela 29) e quantidades totais absorvidas de Zn 

encontrados nas plantas do milho foram maiores nas que receberam aplicação de lodo, sendo 

verificado nas quatro safras (Apêndice 2.2 e 2.2a.). Este comportamento evidencia a 

fitodisponibilidade do elemento adicionado via lodo. 
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(a) safra 1                                                                               (a1) safra 1 
  

 

 

 

 

 

(b) safra 2                                                                                 (b1) safra 2 

   

 

 

 

 
(c) safra 3                                                                                  (c1) safra 3 
  

 

 
 
   
 
(d) safra 4                                                                                  (d1) safra 4 
 
   

  

 

 
 
Figura 29 - Variações nos teores absorvidas de Zinco nas plantas de milho (a) safra 1, (b) safra 2, (c) safra 3 e 

(d) safra 4, e as quantidades absorvidas de Zinco nas plantas de milho, (a1) safra 1, (b1) safra 2, (c1) 
safra 3 e (d1) safra 4, em função das aplicações de doses lodo de esgoto e o tempo nas quatro 
safras. 
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O Zinco foi, dentre os metais estudados, o elemento mais absorvido 

nos tratamentos com lodo. Assumindo que o aumento da quantidade de Zn absorvido pelas 

plantas foi devido à adição de lodo, em ambas as aplicações.  

        4.2.3 Teor de metais nos grãos de milho 

A possibilidade de incrementos na absorção de Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, 

Mn e Zn pelos grãos de milho foi avaliada por meio da determinação dos seus teores 

médios em amostras de plantas coletadas ao final de cada safra nos anos agrícolas 2000-01 

e 2001-02, respectivamente. Para o Cd, Cr, Ni e Pb não foi possível maior consideração, 

tendo em vista que suas concentrações, em todas as amostras analisadas, estiveram abaixo 

do limite de determinação do método analítico utilizado. Estes resultados são de grande 

relevância uma vez que, não sendo verificados efeitos tóxicos às plantas, o grão de milho é 

o produto agrícola em que o acúmulo de metais pesados poderia causar problemas em 

curto prazo. 

Os teores médios na previsão da fitodisponibilidade dos metais 

pesados nos grãos de milho foram avaliados apenas para o Mn, Cu e Zn. Verifica-se de 

maneira geral, que a solução extratora foi eficiente na avaliação da disponibilidade de Cu e 

Zn utilizando-se como índice os teores presentes na planta total. No ano 2001-02, porém, 

convém lembrar que, a planta de milho apresentou crescimento prejudicado e, 

conseqüentemente, também a produção, diferenciando-se em relação aos tratamentos. 

Além disso, os aumentos dos teores desses elementos no solo proporcionaram em geral 

acréscimos nos teores presentes nos grãos de milho (Apêndice 3.2). 
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Manganês 

Quanto ao manganês, a adição de doses crescentes de lodo promoveu 

comportamento com tendência linear crescente, nos teores absorvidos pelos grãos, nas quatro 

safras agrícolas (Figura 30). A adição de lodo no solo diminuiu o teor de Mn extraído em 

DTPA, das amostras de terra nos anos 2000/01, conforme discutido anteriormente, porém 

constata-se que este efeito não foi verificado no teor foliar e nos grãos. Fato semelhante foi 

observado por Silva (1995), ao trabalhar com cana de açúcar e Anjos (1999) com a cultura 

do milho.  

A variação média dos teores de Mn encontrados nos grãos apresentou 

pequena diferença entre os tratamentos, sendo menor nas safras 2 e 1, respectivamente (Figura 

30). Os incrementos de manganês proporcionados pela adição do resíduo variaram, da menor 

para a maior dose aplicada de 4 a 18 %, 1 a 15 %, 9 a 26 %, 21 a 28 %, e os maiores  teores 

absorvidos de Mn nos grãos nas quatros safras, foram respectivamente 3, 4, 1 e 2 e 

(Apêndice 3.2).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 30 - Variações nos teores de Mn encontrados nos grãos de milho em mg kg-1  nas safras 1, 2, 3, e 4, em 

função das aplicações de lodo de esgoto. 
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Cobre 

Analisando esta variável, observa-se que houve tendência linear 

crescente do teor do nutriente absorvido pelos grãos. Na 1ª e 2ª safra (ano agrícola 2000-01), 

observou-se variação, da menor para a maior dose aplicada de 1 a 54 %, em função do lodo 

aplicado (Apêndice 3.2), de forma semelhante na 3ª e 4ª safra (ano agrícola 2001-02), de 1 a 

52 %, 1 a 57 %, respectivamente. De maneira não diferenciada, verifica-se que o teor do 

metal apresentou tendência linear crescente com os tratamentos, observando-se em média 

maior acréscimo nas safras 3 e 4 (Figura 31, Apêndice 3.2). 

Quanto à ocorrência desse metal no milho, verificou-se que, tanto na 

testemunha como nos tratamentos com lodo, os maiores teores de Cu foram encontrados nas 

plantas (matéria seca) do que nos grãos, ao final do ciclo da cultura. Estes dados sugerem que 

o Cu tende a se acumular mais nas partes foliares + raiz do que nos grãos. Corroborando com 

Anjos (1999), sugere que o Cu tende a se acumular nas folhas do milho. 

Foi encontrado valor máximo nos grãos de 2,93 mg kg-1 de Cu 

(Apêndice 3.2). Este resultado está próximo aos obtidos por Anjos (1999), que encontrou 3 

mg kg-1 de Cu nos grãos, trabalhando com sucessivas aplicações de lodo de esgoto, 

totalizando 388 t ha-1. Concordante também com Reddy et al. (1989), que obteve 2 mg kg-1 

ao aplicar 200 t ha-1 de lodo de esgoto, base seca, em um solo franco arenoso, as 

concentrações de Cu nos grãos de milho encontravam-se dentro da faixa considerada 

normal para a cultura. Rappaport et al. (1988) também comentam que, ao aplicar doses 

crescentes de biossólido (0 a 210 t ha-1, base seca), em três solos de texturas distintas, as 

concentrações de Cu nos grãos de milho, de todos os tratamentos em média, 5mg kg-1 na 

dose de 210 t ha-1, nos três solos, mantiveram-se dentro da faixa considerada adequada. 
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Nos tratamentos testemunha, observou-se que os teores médios de 

Cu nos grãos apresentaram o mesmo comportamento, que não se diferenciaram 

significativamente nas quatro safras (Apêndice 3.2). De acordo com Marschner (1995), o 

Cu é classificado, em função de sua mobilidade no floema, como elemento de mobilidade 

intermediária, o que pode explicar a semelhante concentração encontrada nos grãos de 

milho e nos tratamentos testemunha. 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 31 - Variações nos teores de Cu encontrados nos grãos de milho em mg kg-1 nas safras 1, 2, 3, e 4, em 

função das aplicações de lodo de esgoto. 
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(Figura 32). 
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Estudando seis anos a disponibilidade de Cd e Zn para a cultura de 

milho após o término de três aplicações anuais de lodo em solo franco siltoso, que totalizou 

aplicações acumuladas de 0, 60, 120 e 180 t ha-1 de lodo, base seca, Bidwell & Dowdy 

(1987) também observaram que nos tratamentos que receberam lodo ocorreu aumento 

significativo nos teores de Zn nos colmos e nos grãos. Reddy et al (1989) também 

constataram que a concentração de Zn aumentou nas plantas de milho em função da adição 

do lodo. Entretanto, a concentração de Zn nos grãos não alterou significativamente com 

as doses aplicadas. Cabe ressaltar que os autores cultivaram o milho após aplicar, em solo 

franco arenoso, doses de 0, 25, 50 e 100 t ha-1 de lodo, base seca, incorporada até a 

profundidade de 25 cm, cultivar soja e novamente aplicar as mesmas doses de lodo de 

esgoto. Anjos (1999), trabalhando com aplicações sucessivas de lodo de esgoto que 

totalizaram 388 t ha-1 (base seca) com Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho (LV) 

observou que os teores médios de Zn encontrados nos grãos e na palha, bem como as 

quantidades presentes no grão e na bainha, foram maiores nas plantas que se 

desenvolveram no LV. No que se refere à preferência de ocorrência do Zn nas partes da 

planta de milho, constatou-se que os maiores teores deste elemento foram encontrados nos 

grãos das plantas dos tratamentos testemunha e, ao se aplicar lodo, os teores de Zn nesse 

órgão apresentaram-se ainda maiores, e também houve aumento deste elemento nos 

sabugos e nas palhas. Com relação às quantidades absorvidas de Zn, estas foram maiores 

nos grãos seguidos pelos colmos, tanto nos tratamentos testemunha quanto nos tratamentos 

com lodo. 

Comparando-se as médias dos tratamentos das plantas com e sem 

lodo (Apêndice 3.1), verifica-se que os teores absorvidos de Zn encontrados nos grãos do 
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milho que receberam aplicação de lodo foram maiores. Este comportamento evidencia a 

fitodisponibilidade do elemento adicionado via lodo. 

Oliveira (1995) também observou que em todos os tratamentos com 

as doses de 40,5 t ha-1 de lodo de esgoto, base seca, os teores de Zn nas plantas se 

apresentavam acima da faixa de 15-50 mg kg-1 e ressaltou futuros problemas com a 

fitotoxicidade de Zn. 

O Zn foi, dentre os metais estudados, o elemento mais absorvido nos 

grãos com os tratamentos com lodo. Assumindo que o aumento da quantidade de Zn 

absorvido pelos grãos foi devido à adição do resíduo. 

Com relação a Cu e Zn, é interessante lembrar que, além de serem 

metais pesados, estes são micronutrientes. Assim, quando se considera os efeitos da 

disposição de resíduos urbanos contendo esses metais, as preocupações, no que diz 

respeito às plantas, recaem sobre as possibilidades dos mesmos serem absorvidos em 

quantidades que venham causar desequilíbrios nutricionais e até mesmo efeitos fitotóxicos 

(Oliveira, 2000).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32 - Variações nos teores de Zn encontrados nos grãos de milho em mg kg-1 nas safras 1, 2, 3, e 4, em 

função das aplicações de lodo de esgoto.  
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               4.2.3.1 Quantidades de metais exportados com a produção de grãos de milho 

 

Verifica-se que, ocorreram aumentos dos teores (Apêndice 3.2) e 

quantidades absorvidas dos metais pelos grãos devido à adição do lodo de esgoto, portanto, 

estimam-se as quantidades desses elementos exportados das áreas por meio da produção de 

grãos (Apêndice 4.1).  

A exportação dos metais por meio dos grãos é pequena, considerando 

que o restante da planta fica incorporado ao solo.  

O acúmulo desses metais no solo, por meio de sucessivas aplicações de 

lodo de esgoto, pode com o tempo apresentar níveis inaceitáveis, indicando a necessidade de 

estudo em longo prazo, para obtenção de respostas conclusivas considerando que durante o 

desenvolvimento do experimento não se verificou mobilidade desses metais. No entanto, 

deve-se, relevar as considerações fundamentadas nos estudos com a disposição de resíduos no 

ambiente. Pois, têm-se um ambiente com comportamento dinâmico, onde os metais se 

comportam em função de vários fatores.  

Portanto, aplicação de lodo deve estar associada a um plano de 

monitoramento freqüente, inclusive intensificando pesquisas após a interrupção da aplicação. 

A Tabela 30 a seguir apresenta a estimativa do tempo necessário para 

atingir as cargas máximas para esses metais no solo, considerando as doses de 06 e 80 t ha-1 

incorporada anualmente e as exportações por meio dos grãos de duas safras anuais (Apêndice 

4.1).  
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Tabela 30 - Estimativa de anos para se atingir os limites de acumulação de metais, com a 
1ª.e 2ª. Incorporação do lodo de esgoto. 

 
 

Metal 

Quantidade 
dosada de metal 

no LE 
(kg ha-1) 

Quantidade 
Exportada de  

 metais nos grãos 
(g ha-1) 

Diferença 
Quantidade 

dosada e 
exportada de 
metal da área 

(kg ha-1) 

Carga 
máxima de 

acúmulo pela 
aplicação de 

lodo 
(kg ha-1) 

 

Anos 

 

 

6 t ha-1        80t ha-1      6 t ha-1        

 
80t ha-1     6 t ha-1       80t ha-1      6 t ha1  80t ha-1    

Cu 2,88 38,40 12,53 25,45 2,86 38,37 1500 524,47 39,10 

Pb 2,95 39,36 - - - - 300 101,7 7,62 

Zn 8,52 113,60 277,71 446,90 8,24 113,15 2800 339,80 24,75 

 
 

 

   4.3 ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS 

 

         4.3.1 Produção de biogás dos reatores RALF 

 

Em função de grandes variações que podem ocorrer, torna-se difícil a 

estimativa da composição completa do biogás (mistura de gases gerados em reatores em que 

ocorrem processos biológicos). Com a necessidade de amoliação das ETE de Maringá, é 

provável que as pesquisas evoluam nos próximos anos, obtendo-se mais conhecimentos desses 

 2ª. Incorporação do lodo de esgoto. 

 

 

 
6 t ha-1      

 
80tha-1     

 
6 t ha-1      

 
80tha-1     

 
6 t ha-1      

 
80tha-1     

  

6 t ha1  

 

80tha-1    

Cu 2,70 36,0 13,88 29,02 2,69 35,97 1500 555,6 41,7 

Pb 2,28 30,4 - - - - 300 131,6 9,90 

Zn 9,24 123,2 305,18 518,63 8,93 122,68 2800 303,0 22,70 
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subprodutos em face da sua importância relacionada com a qualidade do meio ambiente e a 

potencialidade de uso como fonte energética. 

A produção de biogás dos reatores RALF das Estações de Tratamento 

de Esgoto (ETE - 01, 02, 03) de Maringá - PR foi estimada por meio da vazão de afluente em 

L/s, bem como os valores médios de DQO no período de janeiro à novembro de 2002.  

Os dados de projeto referente às três estações de tratamento de esgoto 

em estudo são apresentados nas Tabelas 31 e 32, respectivamente a seguir: 

Os níveis elevados de DQO e DBO verificados, embora a eficiência 

dos sistemas esteja em níveis satisfatórios e em conformidade com as características do 

projeto, são atribuídas à contribuição de despejos industriais, ligações clandestinas e das 

galerias pluviais na rede coletora, de acordo com informações obtidas nas unidades. 

 
 
 
Tabela 31 - Dados de vazão de afluente das ETE em L/s. 
 

Vazão de afluente ETE-01 ETE-02 ETE-03 

Máximo 193,6 181,0 65,3 

Mínimo 116,0 132,0 59,5 

Média 152,9 163,8 62,3 
Fonte: SANEPAR, 2002-URMA/Operação. 
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Tabela 32 - Valores médios de DQO e DBO no período: janeiro à novembro de 2002 das                           
          ETE-01; 02; 03. 
 

ETE-01 NORTE ETE-02 SUL ETE-03 NORTE 
AFLUENTE EFLUENTE AFLUENTE EFLUENTE AFLUENTE EFLUENTE 

 

Mês 
DQO DBO DQO DBO DQO DBO DQO DBO DQO DBO DQO DBO 

JAN 690,0 141,0 158,0 30,0 561,0 78,0 219,0 38,0 1112,0 246,0 184,0 27,0 

FEV   204,0 55,0   200,0 70,0   203,0 61,0 

MAR 732,0 260,0 90,0 26,0 596,0 192,0 185,0 52,0 1265,0 340,0 125,0 47,0 

ABR   175,0 49,0   120,0 36,0   216,0 58,0 

MAI 962,0 303,0 157,0 42,0 166,0 53,0 75,0 27,0 1136,0 338,0 159,0 46,0 

JUN   129,0 39,0   105,0 32,0   231,0 72,0 

JUL 552,0 189,0 206,0 63,0 624,0 212,0 139,0 35,0 1284,0 385,0 271,0 81,0 

AGO   123,0 39,0   302,0 104,0   206,0 66,0 

SET 558,0 196,0 96,0 38,0 288,0 104,0 104,0 32,0 452,0 176,0 175,0 71,0 

OUT   164,0 55,0   131,0 43,0   126,0 38,0 

NOV 502,0 191,0 118,0 43,0 614,0 217,0 139,0 46,0 752,0 297,0 116,0 31,0 

MÉDIA 666,0 213,3 147,3 43.5 474,8 142,7 156,3 46.8 1000,2 297,0 182,9 54.4 
Fonte: SANEPAR, 2002-URMA/Operação. 

 

         4.3.2 Cálculo da Produção de Biogás 

Verificou-se a estimativa da produção de biogás, por meio da Tabela 

33 e equação (11) 

DQOCH4 = Q.(So-S)-Yobs Q S0,                                                  (11) 

Em que: 
DQOCH4: carga de DQO convertida em metano (kg DQOCH4 /d); 

Q: vazão de esgoto afluente (DQO /d); 

SO: concentração de DQO afluente (kg DQO / m3); 

S: concentração de DQO efluente (kg DQO / m3); 

Yobs: coeficiente de produção de sólidos no sistema, em termos de (0,11 a 0,23 kg 
DQOlodo/(kg DQOapl.). 
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Tabela 33- Valores médios estimado da produção de biogás dos reatores RALF das ETE -          
01, 02, 03. 

Vazão de SO S Yobs SO metano biogás 
Afluente kg DQO / m3 kg DQO/ m3 kg DQOlodo/

(kg DQOapl.).
kg DQO / m3 DQOCH4/d 

Kg/d 
Kg/d 

       
152,900 0,666 0,147 0,150 0,666 64,03 106,717 
163,800 0,475 0,156 0,150 0,475 40,50 67,507 
62,300 1,000 0,183 0,150 1,000 41,57 69,285 

 
 

Total 
     

146,10 
 

243,509 

Período 01 a 11/2002-SANEPAR, 2002.  
 

O aproveitamento energético do gás metano se justifica pela 

potencialidade conhecida e principalmente pela contribuição ao aquecimento global do 

planeta, a qual pode ocorrer se o metano for simplesmente lançado na atmosfera sem ser 

queimado. O volume de metano estimado é de 146,10 kg/dia. Sob os aspectos técnicos e 

econômicos, o metano pode ser utilizado como combustível automotivo ou industrial, com 

poder calorífico que pode representar 5,9 kWh/m3.dia (Campos, 1999). 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
A estimativa de lodo produzido Dez/2002 de 7,050 t/dia (base seca) 

para uma população de 282025 hab, resultou em coeficiente de 0,025 t/hab dia. (base seca) 

(SANEPAR-1999). 

Os municípios de Maringá e Marialva compreendem área agrícola de 

aproximadamente 92.709 ha, suficientes para dispor de mais de 550 mil toneladas de lodo 

(100% base seca), considerando a dose mínima de 6 t/ha.ano. Aproximadamente 99,5% desta 

área é explorada com culturas compatíveis com o uso do lodo, em que é essencial destacar a 

cultura do milho com 15.900 ha. 

A área foi definida em um raio de 30 km, a partir do centro do 

município de Maringá (área objeto do estudo e de produção do resíduo), em função da 

disponibilidade de solos nessa área. 
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As culturas que podem se beneficiar com a reciclagem de lodo 

representam 92.231 ha da área cultivada distribuídas entre cereais, café, cana-de-açúcar e 

fruticultura, sendo que, a quantidade necessária para atender a toda essa região gira em torno 

de 553.386 toneladas de lodo de esgoto (base seca), considerando única aplicação e taxa média 

de 6 t ha-1. 

A projeção da produção de lodo de esgoto para a população urbana 

atual (301.250 hab), é de 7,53 t/dia (base seca) , totalizando 225,9 t/ mês de (base seca). 

Considerando que a área explorada com a cultura do milho na região é 

de aproximadamente 15.900 ha, ainda que todo o esgoto fosse tratado para a população atual, 

e considerando a aplicação da menor dose de lodo utilizada no presente experimento, com 6 t 

ha-1, a oferta de lodo pela demanda de área seria muito baixa.  

Para atender essa demanda de área, seria necessária produção de 

95.400 toneladas. O potencial de lodo de esgoto, com esta estimativa, atenderia hoje 37,65 

ha/mês, perfazendo total de 451,80 ha/ano da produção de milho. Assim, aceitando-se a 

hipótese de crescimento populacional em função da área atual de produção de milho, serão 

necessárias quantidades mais expressivas de lodo para atender à demanda.  

                     É recomendável o tratamento do biogás produzido nos reatores, com o 

aproveitamento do biogás estimado levando-se em consideração o seu poder calorífico e 

evitando a agressividade ambiental, pois a estimativa da produção de gás metano para a 

população urbana atual (301.250 hab) seria de 213,44 kg/dia. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
6 CONCLUSÕES 
 
 
• A aplicação do lodo de esgoto no solo, por dois anos consecutivos, causou: 

- redução do pH e aumento nos teores da CTC; 

- apresentou aumento dos teores totais de Cr, Ni, Pb, Cu e Zn e aumento dos teores disponíveis 

de Fe, Mn, Cu e Zn; 

- aumentou a produção de matéria seca e produção de grãos, juntamente com os teores e 

quantidades absorvidas dos metais pesados nas plantas e grãos; 

- não foi constatada a mobilidade dos metais Cd, Cr, Ni, Pb, Cu e Zn nas profundidades 

analisadas durante o tempo do experimento; 

• Observou-se que o elemento Pb, atingiria primeiro o limite máximo permitido, no tempo 

de 115 a 9 anos, para as aplicações anuais de doses de 06 e 80 t ha-1, respectivamente; 
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• Não foram detectadas translocações dos metais Cd, Cr, Ni, Pb, do solo nas plantas e grãos, e 

para o Cu e Zn as quantidades observadas nas maiores dosagens foram pequenas, não 

trazendo riscos para o consumo humano; 

• Considera-se pequena a quantidade de Cu e Zn exportados da área de semeadura pelos 

grãos, continuando a possibilidade da contaminação do solo com o tempo em aplicações 

sucessivas de lodo; 

É também clara a necessidade de estudos complementares com maior 

tempo de duração, para obter respostas conclusivas em relação à mobilidade dos metais 

analisados, dada a gravidade deste efeito na contaminação ambiental. 
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APÊNDICE 1 
Apêndice 1.1 Valores médios das variáveis pH, na camada 0-20cm em função da disposição de 
doses crescentes de lodo de esgoto nos anos 2000/2001 (safra 1-2) e 2001/2002 (safra 3 e 4). 

pH 
Doses  Safra-1   Safra-2  
t/ha  Tempo/Dias    Tempo/Dias  
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 5,49 5,66 5,22 4,87 5,39 5,33 4,66 5,30 5,14 5,31 4,82 5,05 
6 5,94 6,28 5,70 5,49 5,34 5,75 5,11 5,05 4,69 5,01 5,14 5,00 
20 4,92 5,31 4,85 4,62 4,87 4,91 4,86 4,81 4,53 4,45 4,45 4,62 
40 4,87 5,51 4,74 4,48 4,72 4,86 4,38 4,69 4,48 4,46 4,47 4,50 
60 4,97 4,99 4,45 4,54 4,58 4,71 4,59 4,50 4,33 4,34 4,51 4,45 
80 5,02 4,88 4,57 4,49 4,71 4,73 4,52 4,48 4,40 4,79 4,51 4,54 
Media 5,20 5,44 4,92 4,75 4,94  4,69 4,81 4,60 4,73 4,65  

pH 
Doses Safra 3 Safra 4 
  t/ha Tempo/dia  Tempo/dia  
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 4,97 4,59 4,16 4,57 4,51 4,49 4,25 4,42 
6 4,37 4,66 4,32 4,45 4,39 4,40 4,39 4,39 
20 4,37 4,54 4,15 4,35 4,39 4,30 4,35 4,35 
40 4,50 4,37 4,12 4,33 4,38 4,33 4,28 4,33 
60 4,55 4,47 4,07 4,36 4,39 4,32 4,21 4,31 
80 4,33 4,54 4,07 4,31 4,46 4,29 4,12 4,29 
Media 4,52 4,53 4,15 4,40 4,42 4,36 4,27 4,35 

 
Apêndice 1.2 Valores médios das variáveis pH; e Cu, Zn, Cr, Pb, Ni (mg kg-1), na profundidade 5 
cm, em função da disposição de doses crescentes de lodo de esgoto nos anos 2000/01(safra 1 e 2) 

pH 
Doses Safra-1 Safra-2 
t/ha Tempo/dia Tempo/dia 

 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 5,66 5,80 5,34 4,97 5,47 5,45 4,80 5,43 5,26 5,42 4,90 5,16 
6 6,01 6,42 5,82 5,59 5,42 5,85 5,24 5,18 5,05 5,17 5,17 5,16 
20 5,13 5,45 4,97 4,72 4,95 5,04 4,99 4,94 4,64 4,56 4,53 4,73 
40 5,02 5,69 4,86 4,58 4,80 4,99 4,96 4,82 4,59 4,57 4,55 4,70 
60 5,14 5,13 4,57 4,64 4,66 4,83 4,72 4,63 4,44 4,45 4,59 4,56 
80 5,16 5,02 4,69 4,60 4,79 4,85 4,65 4,61 4,51 4,90 4,59 4,65 
Media 5,35 5,59 5,04 4,85 5,02  4,89 4,94 4,75 4,84 4,72  

Cu 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 21,32 20,90 21,00 20,15 18,90 20,45 18,80 18,50 18,30 18,10 17,75 18,29 
6 22,75 22,10 22,00 21,50 20,10 21,69 20,10 19,70 19,50 19,30 18,90 19,50 
20 26,10 24,51 24,50 23,90 23,70 24,54 22,40 21,75 21,50 21,35 21,20 21,64 
40 30,18 28,30 28,10 27,50 27,50 28,32 26,85 26,10 26,00 25,80 25,50 26,05 
60 34,09 32,50 31,90 31,20 31,00 32,14 30,00 29,10 29,00 28,70 28,45 29,05 
80 38,06 36,15 37,70 34,90 34,70 36,30 33,20 32,20 32,00 31,75 31,60 32,15 
Media 28,75 27,41 27,53 26,53 25,98  25,23 24,56 24,38 24,17 23,90  



 180

Zn 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 24,20 23,95 23,70 23,23 22,77 23,57 22,00 21,10 20,90 20,50 19,85 20,87 
6 26,27 26,00 25,75 25,24 24,74 25,60 26,50 25,50 24,80 24,50 23,60 24,98 
20 36,41 36,05 35,69 34,97 34,27 35,48 36,50 35,50 33,50 31,60 30,00 33,42 
40 47,81 47,32 46,86 45,92 45,02 46,59 42,50 42,00 40,70 40,50 40,00 41,14 
60 58,82 57,64 56,48 54,80 53,14 56,18 46,00 45,20 44,10 43,80 43,50 44,52 
80 64,24 62,95 61,61 59,12 56,70 60,92 49,80 48,00 46,80 46,50 47,00 47,62 
Media 42,96 42,32 41,68 40,55 39,44  37,22 36,22 35,13 34,57 33,99  

Cr 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 20,95 20,71 20,57 20,40 20,31 20,59 18,70 18,65 18,65 18,60 18,55 18,63 
6 21,25 21,19 20,76 20,70 20,41 20,86 19,40 19,35 19,20 19,10 19,05 19,22 
20 22,09 22,25 21,50 21,01 20,60 21,49 20,20 21,15 20,10 19,70 19,56 20,14 
40 23,50 22,43 22,09 21,49 21,03 22,11 21,00 20,95 20,90 20,45 20,40 20,74 
60 24,11 23,29 22,85 21,61 22,20 22,81 21,65 21,60 21,35 20,00 20,95 21,11 
80 24,51 24,10 23,51 22,80 22,51 23,49 22,20 22,10 21,55 21,50 21,32 21,73 
Media 22,74 22,33 21,88 21,34 21,18  20,53 20,63 20,29 19,89 19,97  

Pb 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 30,23 31,90 31,00 31,01 31,00 31,03 29,50 29,45 29,30 29,20 29,20 29,33 
6 34,06 34,03 32,50 32,49 33,10 33,24 31,15 31,10 31,00 30,90 30,80 30,99 
20 37,54 37,02 36,08 36,00 35,20 36,37 34,60 34,55 34,30 34,10 34,00 34,31 
40 42,61 42,02 41,07 40,54 40,01 41,25 38,55 38,40 38,10 38,00 37,90 38,19 
60 47,62 47,10 45,10 44,05 44,14 45,60 43,00 42,50 42,00 41,80 41,60 42,18 
80 52,09 51,97 50,09 49,81 49,24 50,64 48,10 47,80 47,00 46,50 46,30 47,14 
Media 40,69 40,67 39,31 38,98 38,78  37,48 37,30 36,95 36,75 36,63  

Ni 
Doses Safra-1 Safra-2 
t/há Tempo/dia Tempo/dia 

 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 16,20 16,19 14,83 15,70 15,50 15,68 13,20 13,18 13,20 13,15 13,00 13,15 
6 16,60 16,50 16,13 16,20 16,00 16,29 13,60 13,55 13,40 13,35 13,25 13,43 
20 18,10 17,51 17,10 16,90 16,51 17,22 14,65 14,60 14,40 14,30 14,20 14,43 
40 18,50 18,20 18,00 17,51 17,39 17,92 15,30 15,25 15,01 14,80 14,70 15,01 
60 19,50 19,41 19,37 18,45 18,00 18,95 16,10 16,00 15,65 15,30 15,20 15,65 
80 20,40 20,30 19,32 18,60 18,50 19,42 17,00 16,90 16,30 16,20 15,90 16,46 
Media 18,22 18,02 17,46 17,23 16,98  14,98 14,91 14,66 14,52 14,37  
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Apêndice 1.2 a-Valores médios das variáveis pH,Cu,Zn,Cr,Pb,Ni(mg kg-1), na profundidade 5cm, 
em função da disposição de doses crescentes de lodo de esgoto nos anos 2001/2002 (safra 3 e 4). 

pH 
Doses Safra-3 Safra-4 
t/ha-1 Tempo/dia Tempo/dia 

 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 4,97 4,59 4,20 4,59 4,72 4,55 4,28 4,72 
6 4,50 4,57 4,18 4,42 4,49 4,48 4,49 4,49 
20 4,48 4,55 4,16 4,40 4,39 4,40 4,45 4,41 
40 4,48 4,52 4,12 4,37 4,38 4,38 4,37 4,38 
60 4,47 4,48 4,07 4,34 4,43 4,40 4,18 4,34 
80 4,35 4,45 4,07 4,29 4,46 4,29 4,15 4,30 
Media 4,54 4,53 4,13 4,40 4,48 4,42 4,32 4,41 

Cu 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 18,90 18,26 17,68 18,28 18,72 18,12 17,59 18,14 
6 23,92 23,02 22,65 23,20 22,35 22,30 22,26 22,30 
20 27,02 26,13 25,63 26,26 25,36 25,30 25,25 25,30 
40 32,32 32,09 31,16 31,86 30,16 30,11 30,04 30,10 
60 38,50 37,97 37,59 38,02 37,23 37,12 36,99 37,11 
80 45,12 44,02 43,93 44,36 42,51 42,39 42,30 42,40 
Media 30,96 30,25 29,77  29,39 29,22 29,07  

Zn 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 21,64 20,24 19,90 20,59 19,74 19,12 18,56 19,14 
6 27,18 27,09 26,99 27,09 26,87 26,79 26,75 26,80 
20 44,02 43,63 42,06 43,24 41,19 41,12 41,03 41,11 
40 67,63 66,02 64,99 66,21 63,20 63,15 63,12 63,16 
60 82,06 80,85 79,21 80,71 78,31 78,29 78,25 78,28 
80 97,25 95,15 94,62 95,67 93,31 93,23 93,20 93,25 
Media 56,63 55,50 54,63  53,77 53,62 53,49  

Cr 
Doses Safra-3 Safra-4 
t/há Tempo/dia Tempo/dia 

 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 18,49 18,41 18,34 18,41 18,38 18,27 18,19 18,28 
6 21,65 21,02 20,52 21,06 21,05 20,90 20,85 20,93 
20 22,11 21,97 21,71 21,93 21,71 21,58 21,55 21,61 
40 23,58 22,99 22,18 22,92 22,58 22,51 22,47 22,52 
60 24,26 23,63 23,03 23,64 23,12 23,06 22,98 23,05 
80 25,15 24,78 24,32 24,75 24,08 24,01 23,96 24,02 
Media 22,54 22,13 21,68  21,82 21,72 21,67  
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Pb 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 28,79 28,51 28,33 28,54 28,66 28,37 28,07 28,37 
6 34,56 33,71 33,41 33,89 33,70 33,61 33,52 33,61 
20 38,78 38,11 37,98 38,29 37,19 37,10 37,08 37,12 
40 43,82 43,02 42,84 43,23 42,45 42,40 42,38 42,41 
60 50,18 49,94 48,87 49,66 47,39 47,32 47,26 47,32 
80 57,23 56,36 54,98 56,19 54,10 54,03 53,85 53,99 
Media 42,23 41,61 41,07  40,58 40,47 40,36  

Ni 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 13,14 12,98 12,74 12,95 12,69 12,54 12,36 12,53 
6 16,93 16,61 16,24 16,59 16,50 16,41 16,38 16,43 
20 18,38 17,36 16,93 17,56 17,46 17,35 17,28 17,36 
40 19,02 18,52 17,96 18,50 18,21 18,11 18,06 18,13 
60 20,03 19,89 19,63 19,85 19,45 19,35 19,30 19,37 
80 21,24 20,99 19,87 20,70 20,01 19,93 19,80 19,91 
Media 18,12 17,73 17,23  17,39 17,28 17,20  

 
 
 

Apêndice 1.3 Valores médios das variáveis pH,Cu, Zn, Cr, Pb e Ni (mg kg-1), na profundidade 20 
cm, em função da disposição de doses crescentes de lodo de esgoto nos anos 2000/01(safra 1-2) 

pH 
Doses  Safra-1   Safra-2  
t/ha  Tempo/Dias   Tempo/Dias  

 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 5,49 5,66 5,22 4,87 5,39 5,33 4,66 5,30 5,14 5,31 4,82 5,05 
6 5,94 6,28 5,70 5,49 5,34 5,75 5,11 5,05 4,69 5,01 5,14 5,00 
20 4,92 5,31 4,85 4,62 4,87 4,91 4,86 4,81 4,53 4,45 4,45 4,62 
40 4,87 5,51 4,74 4,48 4,72 4,86 4,38 4,69 4,48 4,46 4,47 4,50 
60 4,97 4,99 4,45 4,54 4,58 4,71 4,59 4,50 4,33 4,34 4,51 4,45 
80 5,02 4,88 4,57 4,49 4,71 4,73 4,52 4,48 4,40 4,79 4,51 4,54 
Media 5,20 5,44 4,92 4,75 4,94  4,69 4,81 4,60 4,73 4,65  

Cu 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 21,48 20,94 20,62 20,19 18,98 20,44 18,90 18,52 18,33 17,96 17,77 18,30 
6 22,67 21,98 21,76 21,30 19,97 21,54 20,05 19,65 19,45 19,25 18,85 19,45 
20 25,44 24,42 24,17 23,66 23,53 24,24 22,35 21,68 21,46 21,23 21,00 21,54 
40 29,40 28,22 27,93 27,34 27,20 28,02 26,80 26,00 25,73 25,46 25,32 25,86 
60 33,36 32,03 31,69 31,02 30,86 31,79 29,95 29,05 28,75 28,46 28,30 28,90 
80 37,34 35,84 35,46 34,72 34,53 35,58 33,15 32,15 31,82 31,49 31,33 31,99 
Media 28,28 27,24 26,94 26,37 25,85  25,20 24,51 24,26 23,98 23,76  
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Zn 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 25,22 24,96 24,71 24,21 23,74 24,57 22,10 21,21 20,99 20,55 19,89 20,95 
6 25,87 25,61 25,35 24,85 24,30 25,20 26,06 25,01 24,76 24,23 23,45 24,70 
20 35,45 35,10 34,73 34,05 33,37 34,54 35,80 35,08 32,98 31,33 29,45 32,93 
40 45,82 45,36 44,90 44,01 43,13 44,64 42,35 41,50 40,66 40,23 39,80 40,91 
60 50,16 49,65 49,14 47,69 46,25 48,58 45,90 44,98 44,06 43,60 43,31 44,37 
80 53,99 53,77 53,24 51,09 49,05 52,23 48,65 47,68 46,70 46,22 45,73 47,00 
Media 39,42 39,08 38,68 37,65 36,64  36,81 35,91 35,03 34,36 33,60  

Cr 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 21,06 20,98 20,63 20,56 20,44 20,73 18,80 18,78 18,69 18,63 18,56 18,69 
6 21,27 21,16 20,74 20,74 20,45 20,87 19,32 19,29 19,12 19,04 19,00 19,15 
20 21,78 21,65 21,03 20,81 21,50 21,35 20,10 20,06 19,85 19,65 19,50 19,83 
40 22,51 22,40 21,65 21,27 21,16 21,80 20,95 20,90 20,68 20,50 20,35 20,68 
60 23,25 23,12 22,16 21,42 21,44 22,28 21,56 21,52 21,26 20,95 20,88 21,23 
80 23,96 23,82 22,87 22,38 21,95 23,00 22,07 21,99 21,46 21,45 21,27 21,65 
Media 22,31 22,19 21,51 21,20 21,16  20,47 20,42 20,18 20,04 19,92  

Pb 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 32,33 32,10 31,20 31,11 31,11 31,57 29,58 29,55 29,35 29,24 29,17 29,38 
6 33,82 33,54 32,41 32,40 32,20 32,87 31,06 31,00 30,62 30,49 30,50 30,73 
20 37,25 36,90 35,40 35,42 34,80 35,95 34,50 34,41 33,89 33,80 33,60 34,04 
40 42,18 41,90 40,10 39,91 39,50 40,72 38,42 38,32 37,78 37,68 37,48 37,94 
60 47,08 46,80 44,40 43,80 43,90 45,20 42,34 42,25 41,54 41,34 41,17 41,73 
80 52,01 51,61 49,11 49,09 48,38 50,04 47,26 47,07 45,71 46,16 45,81 46,40 
Media 40,78 40,48 38,77 38,62 38,32  37,19 37,10 36,48 36,45 36,29  

Ni 
Doses  Safra-1   Safra-2  
t/ha  Tempo/Dias   Tempo/Dias  

 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 16,30 16,25 15,92 15,81 15,81 16,02 13,28 13,27 13,18 13,11 13,03 13,17 
6 16,50 16,46 16,06 16,06 15,88 16,19 13,54 13,52 13,36 13,26 13,22 13,38 
20 17,18 17,08 16,53 16,25 16,15 16,64 14,60 14,57 14,37 14,21 14,09 14,37 
40 18,06 17,93 17,32 18,85 16,87 17,81 15,20 15,16 14,92 14,75 14,64 14,93 
60 18,94 18,82 17,84 16,86 17,31 17,95 15,92 15,88 15,61 15,22 15,16 15,56 
80 19,82 19,66 18,60 17,89 17,90 18,77 16,85 16,77 16,19 16,00 15,87 16,34 
Media 17,80 17,70 17,05 16,95 16,65  14,90 14,86 14,61 14,43 14,34  
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Apêndice 1.3a.Valores médios das variáveis pH,Cu, Zn, Cr, Pb, Ni (mg kg-1), na profundidade 20 cm, 
em função da disposição de doses crescentes de lodo de esgoto nos anos 2001/02 (safra 3 e 4) 

pH 
Doses Safra 3 Safra 4 
t/ha Tempo/dia Tempo/dia 

 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 4,97 4,59 4,16 4,57 4,51 4,49 4,25 4,42 
6 4,37 4,66 4,32 4,45 4,39 4,40 4,39 4,39 
20 4,37 4,54 4,15 4,35 4,39 4,30 4,35 4,35 
40 4,50 4,37 4,12 4,33 4,38 4,33 4,28 4,33 
60 4,55 4,47 4,07 4,36 4,39 4,32 4,21 4,31 
80 4,33 4,54 4,07 4,31 4,46 4,29 4,12 4,29 
Media 4,52 4,53 4,15 4,40 4,42 4,36 4,27 4,35 

Cu  
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 19,93 19,05 18,77 19,25 18,76 18,30 17,72 18,26 
6 22,78 22,40 21,96 22,38 22,08 22,06 21,96 22,03 
20 25,63 25,49 25,22 25,45 25,05 24,98 24,90 24,98 
40 31,98 31,33 30,96 31,42 30,15 30,09 30,06 30,10 
60 38,25 37,63 37,47 37,78 36,05 35,98 35,95 35,99 
80 44,96 43,84 43,28 44,03 42,18 42,15 42,11 42,15 
Media 30,59 29,96 29,61  29,05 28,93 28,78  

Zn 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 21,96 20,66 19,83 20,82 19,85 19,62 18,96 19,48 
6 26,98 26,83 26,18 26,66 26,11 26,04 26,01 26,05 
20 43,44 42,99 42,57 43,00 43,03 42,95 42,90 42,96 
40 66,13 65,94 64,83 65,63 62,98 62,76 62,70 62,81 
60 79,95 78,56 77,02 78,51 78,02 76,18 74,43 76,21 
80 94,93 94,06 93,86 94,28 93,10 92,63 90,18 91,97 
Media 55,57 54,84 54,05  53,85 53,36 52,53  

Cr 
Doses Safra 3 Safra 4 
t/ha Tempo/dia Tempo/dia 

 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 18,95 18,65 18,36 18,65 18,42 18,39 18,29 18,37 
6 21,31 20,82 20,48 20,87 20,98 20,84 20,80 20,87 
20 21,80 21,65 21,62 21,69 21,59 21,48 21,43 21,50 
40 22,88 22,06 21,79 22,24 22,06 21,97 21,83 21,95 
60 24,00 23,05 22,09 23,05 22,89 22,76 22,71 22,79 
80 25,12 24,10 23,01 24,08 23,55 23,52 23,48 23,52 
Media 22,34 21,72 21,23  21,58 21,49 21,42  
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Pb 

 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 29,55 29,28 28,92 29,25 28,95 28,96 28,20 28,70 
6 33,90 33,69 33,14 33,58 33,16 33,07 33,01 33,08 
20 38,26 37,91 37,63 37,93 37,78 37,65 37,52 37,65 
40 42,99 42,20 41,60 42,26 41,86 41,74 41,65 41,75 
60 50,08 49,53 48,10 49,24 47,32 47,22 47,16 47,23 
80 55,64 54,11 53,80 54,52 53,21 53,10 53,06 53,12 
Media 41,74 41,12 40,53  40,38 40,29 40,10  

Ni 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 13,56 13,18 13,05 13,26 13,20 13,16 13,02 13,13 
6 16,61 16,12 15,95 16,23 16,28 16,19 16,15 16,21 
20 17,22 16,70 16,32 16,75 16,78 16,60 16,65 16,68 
40 18,32 17,62 17,18 17,71 17,85 17,65 17,58 17,69 
60 19,38 18,30 18,26 18,65 18,32 18,24 18,20 18,25 
80 20,46 19,40 19,35 19,74 19,41 19,33 19,23 19,32 
Media 17,59 16,89 16,69  16,97 16,86 16,81  

 
 
 
Apêndice 1.4-Valores médios das variáveis pH,Cu, Zn, Cr, Pb e Ni (mg kg-1), na profundidade 40 cm, 
em função da disposição de doses crescentes de lodo de esgoto nos anos 2000/01(safra 1- 2). 

pH 
Doses  Safra-1   Safra-2  
t/ha  Tempo/Dias   Tempo/Dias  

 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 4,46 4,45 4,43 4,47 4,44 4,45 4,44 4,42 4,40 4,41 4,43 4,42 
6 4,45 4,44 4,46 4,43 4,47 4,45 4,41 4,44 4,43 4,42 4,40 4,42 
20 4,47 4,45 4,44 4,46 4,43 4,45 4,42 4,43 4,44 4,40 4,41 4,42 
40 4,44 4,45 4,43 4,47 4,46 4,45 4,43 4,41 4,42 4,44 4,40 4,42 
60 4,43 4,47 4,45 4,46 4,44 4,45 4,40 4,43 4,41 4,42 4,44 4,42 
80 4,47 4,43 4,46 4,44 4,45 4,45 4,44 4,40 4,43 4,41 4,42 4,42 
Media 4,45 4,45 4,45 4,46 4,45  4,42 4,42 4,42 4,42 4,42  

Cu 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 25,15 25,10 25,08 25,20 25,12 25,13 25,10 25,80 25,10 25,11 25,00 25,22 
6 25,12 25,02 25,11 25,15 25,11 25,10 25,12 26,02 25,19 25,08 25,13 25,31 
20 25,20 25,15 25,14 25,12 25,03 25,13 25,06 25,26 25,12 25,11 25,17 25,14 
40 25,13 25,05 25,17 25,11 25,32 25,16 25,16 25,10 25,10 25,09 25,21 25,13 
60 25,09 25,06 25,21 25,07 25,16 25,12 25,06 25,09 25,03 25,14 25,18 25,10 
80 25,08 25,05 25,24 25,19 25,24 25,16 25,11 25,13 25,14 25,08 25,12 25,12 
Media 25,13 25,07 25,16 25,14 25,16  25,10 25,40 25,11 25,10 25,13  
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Zn 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 27,08 27,01 26,92 27,02 27,11 27,03 27,26 27,14 27,01 26,91 27,00 27,06 
6 27,13 26,98 26,98 26,99 27,08 27,03 27,13 27,09 27,03 27,00 26,90 27,03 
20 26,99 27,22 27,06 27,01 26,95 27,05 26,94 27,08 26,90 27,11 27,01 27,01 
40 27,03 27,17 26,99 27,08 27,06 27,07 27,04 27,15 26,87 26,88 26,98 26,98 
60 26,98 27,10 27,00 26,99 27,01 27,02 27,07 27,06 27,07 27,00 26,94 27,03 
80 26,99 27,21 26,98 27,06 26,94 27,04 26,90 27,11 26,90 27,06 26,90 26,97 
Media 27,03 27,12 26,99 27,03 27,03  27,06 27,11 26,96 26,99 26,96  

Cr 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 30,03 30,05 30,19 30,28 30,39 30,19 30,04 30,10 30,15 30,12 30,12 30,11 
6 30,14 30,16 30,51 30,41 30,01 30,25 30,11 30,12 30,13 30,32 30,06 30,15 
20 30,37 30,11 30,27 30,06 30,31 30,22 30,24 30,22 30,16 30,23 30,12 30,19 
40 30,51 30,08 30,17 30,24 30,37 30,27 30,25 30,17 30,26 30,15 30,28 30,22 
60 30,32 30,29 30,24 30,44 30,29 30,32 30,15 30,20 30,13 30,10 30,09 30,13 
80 30,26 30,07 30,55 30,12 30,31 30,26 30,28 30,27 30,18 30,02 30,14 30,18 
Media 30,27 30,13 30,32 30,26 30,28  30,18 30,18 30,17 30,16 30,13  

Pb 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 40,34 40,09 39,60 40,02 40,02 40,01 39,46 39,74 39,43 39,61 39,52 39,55 
6 39,56 40,14 39,74 39,98 40,27 39,94 39,53 39,58 40,01 39,73 40,26 39,82 
20 39,79 39,64 39,46 40,02 40,08 39,80 39,63 39,76 39,92 39,74 39,81 39,77 
40 39,58 39,93 39,37 39,98 39,39 39,65 39,89 39,70 39,53 39,51 39,73 39,67 
60 39,38 41,02 39,92 39,69 39,64 39,93 39,55 39,53 39,39 39,44 39,52 39,49 
80 39,23 40,54 39,65 39,95 40,03 39,88 39,44 39,77 39,56 39,67 39,68 39,62 
Media 39,65 40,23 39,62 39,94 39,91  39,58 39,68 39,64 39,62 39,75  

Ni 
Doses Safra-1 Safra-2 
Mg/há Tempo/dia Tempo/dia 

 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 19,22 19,19 19,26 19,04 19,07 19,16 19,18 19,15 19,20 19,17 19,06 19,15 
6 19,15 19,08 19,07 19,16 19,15 19,12 19,31 19,36 19,34 19,34 19,31 19,33 
20 19,08 19,13 19,24 19,12 19,13 19,14 19,36 19,32 19,33 19,16 19,34 19,30 
40 19,14 19,16 19,34 19,03 19,19 19,17 19,14 19,25 19,13 19,11 19,18 19,16 
60 19,33 19,12 19,15 19,08 19,22 19,18 19,41 19,21 19,17 19,27 19,21 19,25 
80 19,07 19,23 19,12 19,06 19,16 19,13 19,16 19,12 19,24 19,19 19,24 19,19 
Media 19,17 19,15 19,20 19,08 19,15  19,26 19,24 19,24 19,21 19,22  
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Apêndice 1.4 a-Valores médios das variáveis pH, Cu, Zn, Cr, Pb, Ni (mg kg-1), na profundidade 40 
cm, em função da disposição de doses crescentes de lodo de esgoto nos anos 2000/01(safra 3 e 4) 

pH 
Doses Safra-3 Ano/2002 
Mg/há Tempo/dia Safra-4 

 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 4,45 4,44 4,45 4,45 4,45 4,44 4,45 4,45 
6 4,42 4,45 4,46 4,44 4,46 4,44 4,43 4,44 
20 4,46 4,46 4,44 4,45 4,44 4,43 4,45 4,44 
40 4,45 4,44 4,43 4,44 4,44 4,45 4,44 4,44 
60 4,44 4,43 4,42 4,43 4,45 4,46 4,43 4,45 
80 4,42 4,45 4,44 4,44 4,43 4,45 4,42 4,43 
Media 4,44 4,45 4,44 4,44 4,45 4,45 4,44 4,44 

Cu 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 25,20 25,05 25,11 25,12 25,09 25,11 25,04 25,08 
6 25,14 25,13 25,05 25,11 25,15 25,22 25,09 25,15 
20 25,23 25,12 24,99 25,11 25,04 25,10 25,16 25,10 
40 25,10 25,16 25,29 25,18 25,18 25,13 25,21 25,17 
60 25,13 25,18 25,18 25,16 25,09 25,09 25,22 25,13 
80 25,14 25,20 25,20 25,18 25,07 25,10 25,13 25,10 
Media 25,16 25,14 25,14  25,10 25,13 25,14  

Zn 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 27,11 26,95 27,15 27,07 27,16 27,06 27,02 27,08 
6 27,12 26,89 27,11 27,04 27,08 27,01 26,99 27,03 
20 27,04 27,10 26,99 27,04 26,91 26,99 27,08 26,99 
40 27,19 27,13 27,09 27,14 27,08 27,05 27,10 27,08 
60 27,03 27,09 26,97 27,03 27,10 27,15 26,90 27,05 
80 27,11 27,13 27,04 27,09 26,99 27,03 26,99 27,00 
Media 27,10 27,05 27,06 27,07 27,05 27,05 27,01  
         

Cr 
Doses Safra-3 Safra-4 
Mg/há Tempo/dia Tempo/dia 

 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 30,02 30,22 30,35 30,20 30,06 30,13 30,14 30,11 
6 30,17 30,45 29,99 30,20 30,09 30,12 30,08 30,10 
20 30,33 30,30 30,27 30,30 30,23 30,14 30,09 30,15 
40 30,55 30,22 30,33 30,37 30,27 30,31 30,25 30,28 
60 30,28 30,28 30,26 30,27 30,17 30,11 30,12 30,13 
80 30,23 30,42 30,30 30,32 30,30 30,15 30,11 30,19 
Media 30,26 30,32 30,25 30,28 30,19 30,16 30,13  
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Pb 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 40,02 39,54 39,72 39,76 39,43 39,40 39,75 39,53 
6 39,52 39,81 39,49 39,61 39,50 40,02 40,03 39,85 
20 39,63 39,48 39,67 39,59 39,53 39,70 38,37 39,20 
40 36,56 39,35 39,35 38,42 39,73 39,42 39,51 39,55 
60 39,30 39,71 39,57 39,53 39,47 39,41 39,49 39,46 
80 39,22 39,48 39,99 39,56 39,33 39,42 39,80 39,52 
Media 39,04 39,56 39,63  39,50 39,56 39,49  

Ni 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 19,26 19,29 19,10 19,22 19,16 19,18 19,04 19,13 
6 19,14 19,03 19,18 19,12 19,28 19,29 19,30 19,29 
20 19,11 19,20 19,11 19,14 19,33 19,31 19,36 19,33 
40 19,20 19,30 19,15 19,22 19,11 19,11 19,22 19,15 
60 19,20 19,15 19,30 19,22 19,42 19,19 19,25 19,29 
80 19,05 19,09 19,14 19,09 19,18 19,27 19,21 19,22 
Media 19,16 19,18 19,16  19,25 19,23 19,23  

 
 
 
Apêndice 1.5 Valores médios das variáveis pH, Cu, Zn, Cr, Pb e Ni (mg kg-1), na profundidade 60 cm, 
em função da disposição de doses crescentes de lodo de esgoto nos anos 2000/01(Safra 1 e 2) 

pH 
Doses Safra-1 Safra-2 
t/ha Tempo/dia Tempo/dia 

 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 4,41 4,40 4,38 4,42 4,39 4,40 4,40 4,38 4,36 4,37 4,39 4,38 
6 4,40 4,39 4,41 4,38 4,42 4,40 4,37 4,40 4,39 4,38 4,36 4,38 
20 4,42 4,40 4,39 4,41 4,38 4,40 4,38 4,39 4,40 4,36 4,37 4,38 
40 4,39 4,40 4,38 4,42 4,41 4,40 4,39 4,37 4,38 4,40 4,36 4,38 
60 4,38 4,42 4,40 4,41 4,39 4,40 4,36 4,39 4,37 4,38 4,40 4,38 
80 4,42 4,38 4,41 4,39 4,40 4,40 4,40 4,36 4,39 4,37 4,38 4,38 
Media 4,40 4,40 4,40 4,41 4,40  4,38 4,38 4,38 4,38 4,38  

Cu 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 26,08 26,22 26,15 26,06 26,12 26,13 26,16 26,16 26,04 26,06 26,28 26,14 
6 26,16 26,10 26,21 26,16 26,17 26,16 26,13 26,19 26,06 26,11 26,09 26,12 
20 26,22 26,14 26,15 26,09 26,12 26,14 26,09 26,07 26,09 26,05 26,17 26,09 
40 26,18 26,11 26,26 26,18 26,11 26,17 26,05 26,07 26,06 26,11 26,16 26,09 
60 26,16 26,03 26,14 26,10 26,14 26,11 26,11 26,09 26,11 26,19 26,11 26,12 
80 26,06 26,14 26,20 26,05 26,21 26,13 26,16 26,00 26,11 26,01 26,04 26,06 
Media 26,14 26,12 26,19 26,11 26,15  26,12 26,10 26,08 26,09 26,14  
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Zn 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 29,04 28,95 28,96 28,98 29,12 29,01 29,11 28,81 29,09 29,04 28,94 29,00 
6 29,21 29,02 29,01 29,09 28,98 29,06 29,21 29,20 29,21 29,15 29,11 29,18 
20 28,92 29,14 29,10 29,01 29,00 29,03 29,04 29,17 29,14 28,91 29,01 29,05 
40 29,02 29,08 28,94 29,09 29,01 29,03 28,94 29,07 29,09 29,21 29,17 29,10 
60 28,92 29,13 28,99 28,99 29,11 29,03 28,74 29,20 29,15 28,87 28,95 28,98 
80 28,98 29,00 29,02 29,12 29,04 29,03 28,92 29,05 28,88 29,12 29,00 28,99 
Media 29,02 29,05 29,00 29,05 29,04  28,99 29,08 29,09 29,05 29,03  

Cr 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 31,05 31,19 31,17 31,33 31,00 31,15 31,09 31,17 31,38 31,08 31,13 31,17 
6 31,28 31,06 31,08 31,06 31,07 31,11 31,11 31,20 31,11 31,26 31,11 31,16 
20 31,03 31,18 31,10 31,16 31,20 31,13 31,20 31,32 31,45 31,35 31,00 31,26 
40 31,10 31,10 31,15 31,01 31,12 31,10 31,34 31,37 31,28 31,09 31,18 31,25 
60 31,18 31,05 31,20 31,02 31,07 31,10 31,04 31,09 31,18 31,30 31,42 31,21 
80 31,01 31,13 31,07 31,05 31,12 31,08 31,27 31,14 31,25 31,42 31,37 31,29 
Media 31,11 31,12 31,13 31,11 31,10  31,18 31,22 31,28 31,25 31,20  

Pb 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 38,34 38,20 38,30 38,94 38,88 38,53 38,30 38,44 38,48 38,54 38,05 38,36 
6 38,63 38,65 37,66 38,15 38,76 38,37 38,16 38,12 38,53 38,15 38,18 38,23 
20 38,09 38,40 38,14 38,93 38,57 38,43 38,68 38,17 38,22 38,44 38,53 38,41 
40 38,56 37,90 37,75 38,95 38,27 38,29 38,39 38,55 38,03 38,21 38,33 38,30 
60 38,36 38,04 38,56 38,39 38,38 38,35 38,49 38,53 38,39 38,51 38,23 38,43 
80 38,58 37,90 38,21 38,50 38,25 38,29 38,13 38,06 38,15 38,14 38,47 38,19 

Ni 
Doses Safra-1 Safra-2 
t/ha Tempo/dia Tempo/dia 

 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 20,20 20,14 20,12 20,13 20,20 20,16 20,37 20,39 20,21 20,34 20,16 20,29 

6 20,01 20,19 20,17 20,10 20,02 20,10 20,23 20,23 20,31 20,36 20,35 20,30 
20 20,15 20,04 20,24 20,00 20,08 20,10 20,14 20,17 20,22 20,16 20,40 20,22 
40 20,40 20,09 20,21 20,22 20,16 20,22 20,38 20,21 20,18 20,20 20,14 20,22 
60 20,04 20,23 20,09 20,14 20,13 20,13 20,33 20,28 20,21 20,26 20,15 20,25 
80 20,21 20,11 20,12 20,18 20,07 20,14 20,12 20,15 20,31 20,35 20,23 20,23 
Media 20,17 20,13 20,16 20,13 20,11  20,26 20,24 20,24 20,28 20,24  
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Apêndice 1.5a -Valores de pH, Cu, Zn, Cr, Pb e Ni (mg kg-1), na profundidade 60 cm, em função 
da disposição de doses crescentes de lodo de esgoto nos anos 2000/2001 (safra 3 e 4). 

pH 
Doses Safra-3 Safra-4 
t/ha Tempo/dia Tempo/dia 

 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 4,38 4,39 4,41 4,39 4,39 4,40 4,39 4,39 
6 4,39 4,41 4,40 4,40 4,40 4,39 4,41 4,40 
20 4,40 4,38 4,39 4,39 4,38 4,38 4,40 4,39 
40 4,41 4,40 4,40 4,40 4,39 4,40 4,40 4,40 
60 4,39 4,38 4,41 4,39 4,39 4,38 4,39 4,39 
80 4,41 4,40 4,38 4,40 4,38 4,40 4,39 4,39 
Media 4,40 4,39 4,40 4,40 4,39 4,39 4,40 4,39 

Cu 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 26,19 26,22 26,11 26,17 26,06 26,10 26,13 26,10 
6 26,21 26,13 26,13 26,16 26,20 26,08 26,24 26,17 
20 26,16 26,24 26,13 26,18 26,07 26,04 26,09 26,07 
40 26,18 26,23 26,08 26,16 26,04 26,10 26,12 26,09 
60 26,20 26,15 26,11 26,15 26,09 26,13 26,15 26,12 
80 26,19 26,20 26,11 26,17 25,98 26,15 26,07 26,07 
Media 26,19 26,20 26,11  26,07 26,10 26,13  

Zn 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 29,32 29,24 29,20 29,25 29,07 29,24 29,20 29,17 
6 29,40 29,16 29,28 29,28 29,28 29,10 29,19 29,19 
20 29,30 29,09 29,17 29,19 29,29 29,09 29,17 29,18 
40 29,28 29,15 29,15 29,19 29,21 29,12 29,10 29,14 
60 29,17 29,10 29,22 29,16 28,93 29,10 29,22 29,08 
80 29,30 29,15 29,18 29,21 29,05 29,15 29,18 29,13 
Media 29,30 29,15 29,20 29,21 29,14 29,13 29,18  

Cr 
Doses Safra-3 Safra-4 
t/ha Tempo/dia Tempo/dia 

 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 31,16 31,11 31,08 31,12 31,21 31,20 31,02 31,14 
6 31,14 31,16 31,11 31,14 31,30 31,09 31,11 31,17 
20 31,18 31,09 31,18 31,15 31,09 31,39 31,05 31,18 
40 31,12 31,11 31,13 31,12 31,10 31,19 31,08 31,12 
60 31,15 31,19 31,12 31,15 31,06 31,29 31,06 31,14 
80 31,18 31,10 31,15 31,14 31,02 31,13 31,35 31,17 
Media 31,16 31,13 31,13 31,14 31,13 31,22 31,11  
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Pb 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 38,09 38,25 38,43 38,26 38,15 38,34 38,40 38,30 
6 38,19 38,13 38,29 38,20 38,37 38,28 38,39 38,35 
20 38,08 38,28 38,20 38,19 38,38 38,33 38,37 38,36 
40 38,21 38,38 38,09 38,23 38,49 37,99 38,11 38,20 
60 38,26 38,35 38,12 38,24 38,43 38,50 38,35 38,43 
80 38,17 38,38 38,04 38,20 38,37 38,41 38,41 38,40 
Media 38,17 38,30 38,20  38,37 38,31 38,34  

Ni 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 20,12 20,16 20,12 20,13 20,25 20,20 20,21 20,22 
6 20,12 20,10 19,99 20,07 20,18 20,36 20,28 20,27 
20 20,04 20,16 20,15 20,12 20,20 20,25 20,22 20,22 
40 20,19 20,06 20,13 20,13 20,23 20,27 20,13 20,21 
60 20,19 20,18 20,09 20,15 20,20 20,22 20,25 20,22 
80 20,03 20,12 20,14 20,10 20,21 20,30 20,14 20,22 
Media 20,12 20,13 20,10  20,21 20,27 20,21  
         
 
 

Apêndice 1.6 -Valores médios de metais em (mg kg-1), extraídos por DTPA , 2000/01, na camada 0-20cm 
(safra 1 e 2 ) 

 
Fe 

Doses Safra-1 Safra-2 
t/ha Tempo/dia Tempo/dia 

 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 25,20 25,63 27,80 28,00 28,65 27,06 25,00 27,90 28,65 29,05 30,35 28,19 
6 33,50 33,65 34,50 37,10 40,80 35,91 38,00 38,50 38,50 41,30 44,50 40,16 
20 45,20 48,32 50,20 56,20 59,35 51,85 54,50 55,32 56,30 59,30 62,90 57,66 
40 65,30 66,80 69,50 77,30 78,35 71,45 79,80 80,45 82,10 86,80 90,20 83,87 
60 80,40 81,40 82,30 90,50 93,50 85,62 89,50 90,30 95,80 101,30 108,60 97,10 
80 88,60 90,10 93,50 98,60 100,80 94,32 98,90 98,60 105,60 109,60 113,25 105,19 
Media 56,20 57,65 59,63 64,62 66,91 61,00 64,28 65,18 67,83 71,23 74,97 68,70 

Mn 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 16,50 16,80 17,80 18,80 19,50 17,88 19,50 19,60 20,45 20,60 22,12 20,45 
6 17,00 17,30 18,70 19,80 21,20 18,80 20,70 20,90 22,10 22,60 23,20 21,90 
20 18,10 18,60 19,60 20,70 22,10 19,82 22,00 22,30 22,90 25,30 28,40 24,18 
40 20,00 20,70 21,70 22,90 24,50 21,96 24,50 24,90 25,40 27,30 28,50 26,12 
60 24,10 24,30 25,60 26,70 28,50 25,84 28,20 28,70 29,50 30,30 32,50 29,84 
80 26,40 26,80 28,20 29,10 30,90 28,28 30,80 31,20 32,40 34,50 36,20 33,02 
Media 20,35 20,75 21,93 23,00 24,45 22,10 24,28 24,60 25,46 26,77 28,49 25,92 
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Cu 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,82 0,82 0,84 0,86 0,87 0,90 0,86 
6 1,10 1,15 1,20 1,29 1,40 1,23 1,40 1,45 1,48 1,52 1,60 1,49 
20 1,70 1,85 1,88 2,00 2,00 1,89 1,95 2,05 2,25 2,40 2,90 2,31 
40 1,98 2,00 2,15 2,45 2,48 2,21 2,20 2,35 2,80 3,15 3,85 2,87 
60 2,25 2,30 2,60 3,30 3,40 2,77 3,15 3,30 3,60 3,96 4,12 3,63 
80 2,70 2,80 3,10 3,40 3,60 3,12 3,20 3,35 4,05 4,50 4,95 4,01 
Media 1,76 1,82 1,96 2,21 2,29 2,01 2,12 2,22 2,51 2,73 3,05 2,53 

Zn 
 0 30 60 90 120 Media 0 30 60 90 120 Media 
0 0,70 0,74 0,75 0,76 0,80 0,74 0,80 0,82 0,83 0,84 0,85 0,83 
6 0,95 1,05 1,15 1,35 1,70 1,13 1,68 1,70 1,80 1,85 2,05 1,82 
20 3,60 3,65 3,78 4,10 4,75 3,78 4,23 4,25 4,63 4,70 5,10 4,58 
40 5,45 5,50 5,63 5,90 6,20 5,62 6,00 6,05 6,25 6,80 7,40 6,50 
60 6,92 6,95 7,15 7,45 8,10 7,12 7,88 7,90 8,15 8,60 9,25 8,36 
80 7,96 8,00 8,20 8,60 9,35 8,19 9,17 9,20 9,35 9,80 10,30 9,56 
Media 4,26 4,32 4,44 4,69 5,15 4,43 4,96 4,99 5,17 5,43 5,83 5,27 

 
 
 

Apêndice 1.6a -Valores médios de metais em (mg kg-1), extraídos por DTPA, na camada 0-20cm, 2000-01 
(safra 3 e 4) 

Fe 
Doses Safra-3  Safra-4  
t/ha Tempo/dia  Tempo/dia  

 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 28,75 31,15 33,56 31,15 32,52 34,63 36,45 34,53 
6 45,63 46,96 51,23 47,94 51,60 59,63 63,23 58,15 
20 69,32 74,68 79,65 74,55 80,32 88,10 97,85 88,76 
40 91,02 98,52 103,62 97,72 105,41 115,21 123,45 114,69 
60 110,12 118,63 125,25 118,00 118,50 129,36 135,40 127,75 
80 115,45 131,42 141,20 129,36 130,43 141,14 148,66 140,08 
Media 76,72 83,56 89,09 83,12 86,46 94,68 100,84 93,99 

Mn 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 20,38 22,36 25,36 22,7 25,6 26,32 29,22 27,05 
6 23,46 26,44 30,21 26,70 31,23 35,25 37,42 34,63 
20 28,63 33,65 37,63 33,30 38,74 42,32 46,36 42,47 
40 32,02 38,42 43,15 37,86 44,21 50,21 55,62 50,01 
60 36,60 43,65 48,23 42,83 49,26 54,32 60,02 54,53 
80 40,09 46,35 52,42 46,29 54,23 59,85 62,36 58,81 
Media 30,20 35,15 39,50 34,95 40,55 44,71 48,50 44,59 
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Cu 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 0,85 0,92 0,95 0,91 0,98 1,08 1,10 1,05 
6 1,42 1,78 2,05 1,75 2,08 2,85 3,12 2,68 
20 2,74 3,12 3,96 3,27 3,97 4,68 5,63 4,76 
40 3,98 4,62 6,12 4,91 6,20 6,83 7,18 6,74 
60 4,85 5,96 7,05 5,95 7,15 8,05 8,62 7,94 
80 5,82 6,87 7,65 6,78 7,98 9,02 9,78 8,93 
Media 3,28 3,88 4,63 3,93 4,73 5,42 5,91 5,35 

Zn 
 0 60 120 Media 0 60 120 Media 
0 0,79 0,81 0,84 0,81 0,85 0,84 0,88 0,86 
6 2,10 2,56 2,98 2,55 3,05 3,65 4,00 3,57 
20 5,32 6,15 7,75 6,41 7,40 8,56 9,38 8,45 
40 7,85 8,96 10,10 8,97 10,56 11,05 12,45 11,35 
60 9,35 11,32 12,45 11,04 12,95 15,32 16,57 14,95 
80 11,63 13,96 15,63 13,74 15,98 17,63 18,45 17,35 
Media 6,17 7,29 8,29 7,25 8,47 9,51 10,29 9,42 

 
 
 
APÊNDICE 2 
 
Valores médios de teores e quantidade absorvida de metais pelas planta ( 2000/01 e 2001/02) 
Apêndice 2.1 -Valores médios de teores de metais nas planta em (mg kg-1),  2000/2001, safra 1e 2 

Cu 
Doses  Safra-1   Safra-2  
t/há  Tempo   Tempo  

 30 60 90 120 Media 30 60 90 120 Media 
0 7,58 6,62 5,68 5,20 6,27 6,08 5,75 5,70 5,12 5,66 
6 8,05 7,02 6,98 5,42 6,87 6,96 6,06 6,01 5,41 6,11 
20 10,93 10,01 9,27 6,11 9,08 9,98 9,93 8,25 5,99 8,54 
40 14,79 12,65 10,22 7,25 11,23 13,65 12,54 9,75 7,21 10,79 
60 17,94 15,98 13,51 8,30 13,93 15,21 14,78 9,80 8,25 12,01 
80 19,63 17,02 16,67 9,30 15,66 15,92 15,18 11,12 9,32 12,88 
Media 13,15 11,55 10,39 6,93  11,30 10,71 8,44 6,88  
           

Mn 
 30 60 90 120 Media 30 60 90 120 Media 
0 129,00 117,63 92,32 82,02 105,24 123,56 116,42 88,36 71,25 99,90 
6 118,25 116,14 98,05 64,06 99,13 116,39 105,55 82,36 72,45 94,19 
20 164,30 121,63 93,03 66,58 111,39 126,33 108,76 87,25 73,50 98,96 
40 196,02 127,35 92,59 74,36 122,58 119,23 115,89 85,32 73,50 98,48 
60 197,12 117,23 103,00 73,66 122,75 125,66 118,00 87,63 75,01 101,57 
80 175,25 125,32 101,75 67,96 117,57 125,70 118,89 90,05 75,05 102,42 
Media 163,32 120,88 96,79 71,44 113,11 122,81 113,92 86,83 73,46 99,25 
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Fe 
 30 60 90 120 Media 30 60 90 120 Media 
0 170,53 155,32 107,69 92,03 131,39 164,36 153,25 104,63 86,02 127,06 
6 179,83 165,62 110,62 95,10 137,79 178,63 163,25 109,63 96,20 136,93 
20 235,53 180,88 118,25 97,63 158,07 219,36 178,62 113,36 96,35 151,92 
40 279,93 205,45 122,52 103,25 177,79 268,36 201,10 121,32 105,68 174,11 
60 302,32 223,12 138,24 104,10 191,95 296,36 204,00 128,63 108,65 184,41 
80 321,58 235,69 140,02 104,32 200,40 308,12 211,00 154,02 110,02 195,79 
Media 248,29 194,35 122,89 99,41  239,20 185,20 121,93 100,49  

Zn 
 30 60 90 120 Media 30 60 90 120 Media 
0 65,20 58,01 32,83 32,63 47,17 60,98 52,54 49,86 47,03 52,60 
6 78,00 71,00 47,84 47,40 61,06 76,58 70,41 56,63 56,33 64,99 
20 133,00 121,30 92,40 92,13 109,71 130,25 119,54 95,13 93,25 109,54 
40 175,00 153,21 134,57 134,54 149,33 170,63 149,96 117,65 109,63 136,97 
60 218,00 189,75 168,30 163,75 184,95 210,00 180,96 123,36 114,63 157,24 
80 237,25 208,96 183,78 183,03 203,26 229,36 196,54 128,32 119,87 168,52 
Media 151,08 133,71 109,95 108,91  146,30 128,32 95,16 90,12  

 
 
 
Apêndice 2.1a. Valores médios de teores de metais na planta em (mg kg-1),  2001/02 (safra 3 e 4). 
 

Cu 
Doses 
t/ha 

Safra-3 
Tempo/dia 

Safra-4 
Tempo/dia 

 30 60 120 MEDIA 30 60 120 MEDIA 
- 6,32 6,10 5,19 5,87 6,10 5,18 5,02 5,43 
6 9,20 7,40 7,10 7,90 7,15 6,10 5,50 6,25 
20 15,60 10,30 8,90 11,60 11,50 9,60 7,10 9,40 
40 19,50 13,90 12,10 15,17 14,56 13,20 8,90 12,22 
60 20,40 17,10 15,30 17,60 17,25 16,30 9,75 14,43 
80 21,80 20,30 17,10 19,73 18,60 17,90 10,30 15,60 
Media 15,47 12,52 10,95 12,98 12,53 11,38 7,76 10,56 
         

Fe 
Doses 
t/ha 

Safra-3 
Tempo/dia 

Safra-4 
Tempo/dia 

 30 60 120 Media 30 60 120 Media 
- 168,50 143,30 88,50 133,43 152,50 128,60 90,00 123,70 
6 189,60 159,80 128,30 159,23 180,30 152,21 119,80 150,77 
20 254,60 188,70 151,60 198,30 242,30 178,60 136,20 185,70 
40 310,20 212,35 180,30 234,28 263,40 198,50 166,90 209,60 
60 332,20 238,30 198,60 256,37 293,50 225,80 169,80 229,70 
80 346,20 246,50 215,60 269,43 319,50 238,90 190,30 249,57 
Media 266,88 198,16 160,48 208,51 241,92 187,10 145,50 191,51 
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Mn 
Doses Safra-3 Safra-4 
t/ha Tempo/dia Tempo/dia 

 30 60 120 Media 30 60 120 Media 
- 128,60 115,90 82,30 108,93 122,90 112,60 80,40 105,30 
6 140,50 128,40 88,60 119,17 129,50 117,30 86,90 111,23 
20 185,40 132,00 108,20 141,87 156,40 129,50 96,30 127,40 
40 215,80 138,00 122,10 158,63 180,70 137,20 101,20 139,70 
60 222,30 149,00 129,50 166,93 190,80 139,45 109,60 146,62 
80 230,90 152,00 132,30 171,73 198,40 143,00 115,80 152,40 
Media 187,25 135,88 110,50 144,54 163,12 129,84 98,37 130,44 

Zn 
Doses Safra-3 Safra-4 
t/ha Tempo/dia Tempo/dia 

 30 60 120 Media 30 60 120 Media 
- 63,50 55,20 50,01 56,24 60,20 50,60 49,60 53,47 
6 88,60 83,50 72,50 81,53 80,30 75,60 65,40 73,77 
20 157,20 133,60 115,80 135,53 139,40 128,50 107,60 125,17 
40 192,30 180,90 174,60 182,60 180,30 163,20 138,50 160,67 
60 238,60 220,30 168,30 209,07 208,60 198,00 172,50 193,03 
80 256,30 248,50 202,30 235,70 220,30 215,60 193,20 209,70 
Media 166,08 153,67 130,59 150,11 148,18 138,58 121,13 135,97 

 
 
 
Apêndice 2.2 Valores médios de metais acumulados na planta (mg /5 plantas) em 2000/01 (safra 1 e 2) 
           

Cu 
Doses safra-1  safra-2  
t/ha  Tempo/dia   Tempo/dia  

 30 60 90 120 Media 30 60 90 120 Media 
0 0,76 4,25 7,61 10,37 5,75 0,22 1,40 2,79 3,53 1,99 
6 1,29 5,67 9,85 14,63 7,86 0,40 2,42 4,16 4,37 2,83 
20 1,35 8,10 14,40 16,34 10,05 0,56 3,97 6,31 6,37 4,30 
40 1,57 9,81 17,98 18,53 11,97 0,95 4,92 6,72 6,74 4,83 
60 1,91 15,00 21,48 21,72 15,03 1,00 6,16 8,54 8,66 6,09 
80 2,39 15,28 26,88 29,96 18,63 1,23 9,59 9,62 11,47 7,98 
Media 1,54 9,68 16,37 18,59  0,73 4,74 6,36 6,86  

 
Mn 

 30 60 90 120 Media 30 60 90 120 Media 
0 12,84 75,55 123,61 163,37 93,84 4,54 28,26 43,30 49,07 31,29 
6 19,01 93,78 138,37 172,91 106,02 6,61 42,09 56,99 58,63 41,08 
20 20,25 98,43 144,55 177,93 110,29 7,11 43,48 66,70 78,19 48,87 
40 20,78 98,73 162,97 190,15 118,16 8,26 45,54 58,87 68,78 45,36 
60 20,94 110,02 163,81 192,73 121,88 8,29 49,21 76,37 78,70 53,14 
80 21,29 112,50 164,10 197,12 123,75 9,71 75,08 77,91 92,37 63,77 
Media 19,19 98,17 149,57 182,37  7,42 47,28 63,36 70,96  
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Fe 
 30 60 90 120 Media 30 60 90 120 Media 
0 16,97 99,75 144,21 183,33 111,06 6,04 37,20 51,27 59,20 38,43 
6 28,85 133,74 156,11 256,69 143,85 10,14 65,09 75,86 77,85 57,23 
20 28,99 146,38 183,73 260,92 155,00 12,34 71,40 86,66 102,49 68,22 
40 29,68 159,28 215,65 264,02 167,15 18,58 79,03 86,70 101,17 71,37 
60 32,12 209,40 219,88 272,36 183,44 19,56 85,07 112,10 114,00 82,68 
80 39,07 211,59 225,81 302,50 194,74 23,80 133,25 133,27 135,40 106,43 
Media 29,28 160,02 190,90 256,64  15,08 78,51 90,98 98,35  

Zn 
 30 60 90 120 Media 30 60 90 120 Media 
0 6,49 37,26 43,85 65,01 38,15 2,24 12,76 24,43 32,37 17,95 
6 12,54 57,33 67,49 127,95 66,33 4,35 28,07 41,26 45,58 29,82 
20 16,39 98,16 143,57 246,15 126,07 7,33 47,79 72,73 99,19 56,76 
40 18,55 118,78 236,71 344,05 179,52 11,82 58,94 81,18 102,59 63,63 
60 23,15 178,08 267,69 428,41 224,33 13,86 75,46 107,51 120,28 79,28 
80 28,83 187,59 296,38 530,67 260,87 17,72 124,12 111,02 147,53 100,10 
Media 17,66 112,87 175,95 290,37  9,55 57,85 73,02 91,26  

 
 
 
Apêndice 2.2a -Valores médios de metais acumulados na planta (mg /5 plantas) em 2001/02 (safra 3 e 4). 

 
Cu 

Doses safra-3 safra-4 
t/ha Tempo/dia Tempo/dia 

 30 60 120 Media 30 60 120 Media 
0 0,92 3,40 4,66 2,99 0,314 2,05 2,82 1,73 
6 1,40 4,90 8,18 4,83 0,458 2,76 3,22 2,15 
20 3,09 10,15 11,43 8,22 1,205 5,10 6,98 4,43 
40 4,38 15,52 15,93 11,94 1,953 8,33 9,07 6,45 
60 5,25 20,45 21,91 15,87 2,514 10,15 12,61 8,42 
80 6,38 25,00 28,11 19,83 3,146 12,47 16,21 10,61 
Media 3,57 13,24 15,04 10,61 1,598 6,81 8,49 5,63 

Fe 
 30 60 120 Media 30 60 120 Media 
0 24,43 76,76 79,54 60,24 7,853 50,89 50,45 36,40 
6 28,82 105,91 147,74 94,16 11,539 61,83 70,05 47,81 
20 50,35 186,01 194,62 143,66 27,804 90,24 133,89 83,98 
40 69,72 236,98 237,27 181,32 36,349 125,25 170,12 110,57 
60 85,54 284,95 284,40 218,30 47,547 150,72 203,93 134,07 
80 101,26 303,56 354,39 253,07 61,584 175,53 261,28 166,13 
Media 60,02 199,03 216,33 158,46 32,113 109,08 148,29 96,49 
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Mn 
 30 60 120 Media 30 60 120 Media 
0 18,65 64,56 73,97 52,39 6,329 44,56 45,06 31,98 
6 21,36 85,10 102,03 69,50 8,288 47,65 50,82 35,59 
20 36,66 130,12 138,91 101,90 17,947 65,31 94,66 59,31 
40 48,50 154,01 147,52 116,68 24,937 86,58 103,15 71,56 
60 57,24 178,17 185,45 140,29 30,911 93,08 131,63 85,21 
80 67,54 187,19 217,47 157,40 38,242 105,07 158,99 100,77 
Media 41,66 133,19 144,23 106,36 21,109 73,71 97,39 64,07 

Zn 
 30 60 120 Media 30 60 120 Media 
0 9,21 30,75 44,94 28,30 3,10 20,03 27,80 16,98 
6 13,47 55,34 83,48 50,76 5,14 30,71 38,24 24,70 
20 31,09 131,69 148,66 103,81 15,99 64,92 105,77 62,23 
40 43,22 201,88 229,77 158,29 24,89 102,98 141,16 89,68 
60 61,46 263,42 241,01 188,63 33,79 132,17 207,17 124,38 
80 74,97 306,03 332,53 237,84 42,46 158,41 265,26 155,38 
Media 38,90 164,85 180,07 127,94 20,89 84,87 130,90 78,89 

 
 
APÊNDICE 3 
 
Valores médios de matéria seca; teores de metais absorvido pelos grãos e produção de grãos 
nos anos 2000/01 e 2001/02 
Apêndice 3.1- Valores médios da Matéria Seca (2000/01 - safra 1 e 2) 
 

(kg / 5 plantas) 
 30 60 90 120 Media 30 60 90 120 Media 
0 0,100 0,642 1,339 1,992 1,018 0,037 0,243 0,490 0,688 0,365 
6 0,161 0,808 1,411 2,699 1,270 0,057 0,399 0,692 0,809 0,489 
20 0,123 0,809 1,554 2,673 1,290 0,056 0,400 0,765 1,064 0,571 
40 0,106 0,775 1,760 2,557 1,300 0,069 0,393 0,690 0,936 0,522 
60 0,106 0,939 1,591 2,615 1,313 0,066 0,417 0,872 1,049 0,601 
80 0,122 0,898 1,613 2,900 1,383 0,077 0,632 0,865 1,231 0,701 
Media 0,120 0,812 1,545 2,573 1,262 0,060 0,414 0,729 0,963 0,542 
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Apêndice 3.1a- Valores médios da Matéria Seca ( 2001/02 - safra 3 e 4) 
 

(kg / 5 plantas) 
Doses Safra 3 Safra 4 
t ha-1  Tempo/dia  Tempo/dia 

  60 120 Media 30 60 120 Media 
0 0,145 0,557 0,899 0,534 0,052 0,396 0,561 0,336 
6 0,152 0,663 1,152 0,656 0,063 0,406 0,585 0,351 
20 0,168 0,986 1,284 0,813 0,089 0,505 0,983 0,526 
40 0,215 1,116 1,316 0,882 0,990 0,631 1,019 0,880 
60 0,258 1,196 1,432 0,962 0,105 0,668 1,201 0,658 
80 0,292 1,232 1,644 1,056 0,120 0,735 1,373 0,743 
Media 0,205 0,958 1,288 0,817 0,237 0,557 0,954 0,582 

 
 
 
Apêndice 3.2- Valores médios dos teores de, Mn, Cu e Zn absorvidos pelos grãos, nos anos 
agrícolas 2000/01 e 2001/02, com doses crescentes de lodo de esgoto. 

Doses de lodo de esgoto em t ha-1 
 

Ano Agrícola 0 6(12) 20(40) 40(80) 60(120) 80(160) 

 Manganês (mg kg-1) 
 

2000/01 8,55 8,86 9,50 9,80 9,98 10,12 
Residual 6,90 6,99 7,30 7,65 7,83 7,95 
2001/02 8,20 8,90 9,60 9,95 10,15 10,30 
Residual 7,30 8,85 9,55 9,80 10,05 10,20 

       
Cobre (mg kg-1) 

 
2000/01 1,82 1,84 2,12 2,27 2,60 2,80 
Residual 1,80 1,82 2,09 2,20 2,58 2,77 
2001/02 1,93 1,95 2,20 2,65 2,80 2,93 
Residual 1,82 1,83 2,15 2,30 2,73 2,85 

       

Zinco (mg kg-1) 
 

2000/01 40,13 41,27 43,70 45,51 48,55 49,74 
Residual 37,50 38,20 40,20 43,30 45,45 46,70 
2001/02 41,32 42,65 45,90 47,50 49,30 52,50 
Residual 39,00 41,30 43,50 46,25 48,93 50,50 

♦doses entre parênteses refere-se aos anos 2001/02. Efeito Residual (safra de inverno).  
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Apêndice 3.3- Valores médios da produção de grãos (kg ha-1), em função de doses crescentes de lodo 
de esgoto, nos anos agrícolas 2000/01 e 2001/02 (safra 1, 2, 3, e 4). 

Produção de grãos 
 

safra 1 safra 2 safra 3 safra 4 

 
Doses t ha-1 

kg ha-1 
0 3486 913 3613 1452 
6 5560 1263 5945 1250 
20 5952 1608 6345 1675 
40 6055 1654 6330 1732 
60 6224 2062 6591 1892 
80 7029 2083 7622 2346 
Médias 5718 1597 6074 1725 
 
 
 
APÊNDICE 4 
 
Apêndice 4.1- Valores médios das quantidades de Mn, Cu e Zn  (g ha-1) exportados pelos grãos, nos 
anos agrícolas 2000/01 e 2001/02, com doses crescentes de lodo de esgoto. 
 
 Doses de lodo de esgoto t ha-1♦ 

 
Ano Agrícola 0 6(12) 20(40) 40(80) 60(120) 80(160) 

Manganês (g ha-1) 
2000/01 29,81 49,26 56,54 59,34 62,12 71,13 
Residual 6,3 8,83 11,74 12,65 16,15 16,56 
2001/02 29,63 52,91 60,91 62,98 66,9 78,51 
Residual 10,6 11,05 16,00 16,97 19,01 23,93 
       

Cobre (g ha-1) 
2000/01 6,34 10,23 12,62 13,74 16,18 19,68 
Residual 1,64 2,3 3,36 3,64 5,32 5,77 
2001/02 6,97 11,59 13,96 16,77 18,45 22,33 
Residual 2,64 2,29 3,6 3,98 5,17 6,69 
       
       

Zinco (g ha-1) 
2000/01 139,89 229,46 260,1 275,56 302,18 349,62 
Residual 34,24 48,25 64,64 71,62 93,72 97,28 
2001/02 149,29 253,55 291,24 300,68 324,94 400,16 
Residual 56,63 51,63 72,86 80,11 92,58 118,47 
♦doses entre parênteses refere-se aos anos 2001/02. Efeito Residual (safra de inverno). 
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Apêndice 4.2 - Estimativa de anos para se atingir os limites de acumulação de metais, com as 
concentrações médias no lodo de esgoto das incorporações nos anos 2000/01 e 2001/02. 
 
Metal 

Lodo de Esgoto 
(kg t-1) 

Quantidade dosada 
de lodo de esgoto 

(kg ha-1) 

Carga máxima de 
acúmulo pela 
aplicação de lodo 

 
Anos 

  6 t ha-1         80t ha-1 (kg ha-1) 6 t ha-1 80 t ha-1 

Cu 0,450 
 

2,70 36,0 1500 555,6       41,7 
 

Pb 0,380 
 

2,28 30,4 300 131,6        9,9 
 

Zn 
 

1,540 9,24 123,2 2800 303,0       22,7 
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