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INTRODUÇÃO 
 

 Lodo de esgoto – resíduo de composição variável gerado 

durante o tratamento de esgoto 
o Não possui destino definido – geralmente descartado incorretamente 

o Alternativas de manejo: incineração, fertilizante orgânico ou na 

recuperação de áreas degradadas 

o Pode apresentar metais potencialmente tóxicos – são altamente 

reativos e podem apresentar riscos à saúde e ao ambiente 

OBJETIVOS 
 

Determinar a concentração de metais em lodos de esgoto 

provenientes de estações de tratamento utilizando a técnica de 

espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente 

acoplado, e discutir o impacto que tais metais possam causar ao 

meio ambiente, quando em concentrações acima dos limites 

estabelecidos pelo CONAMA, caso estes resíduos fossem aplicados 

em solos.   

METODOLOGIA 
 

Fluxograma 1. Metodologia utilizada para análise das amostras de lodo de esgoto 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Tabela 1. Resultados obtidos após análises realizadas em sete amostras de lodo de 

esgoto, provenientes de diferentes estações de tratamento 

 

 

CONCLUSÃO 
 

• A utilização de lodo de esgoto em solos pode apresentar benefícios 

ou malefícios e para utilizá-lo na agricultura, é necessário realizar 

análises químicas, físicas e biológicas. 

• Após análises, as amostras que estariam aptas tanto em relação 

ao pH, teor de sólidos e metais potencialmente tóxicos foram: 

amostras 2, 4 e 7. 
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o Os metais podem ser advindos da água da chuva, 

de fertilizantes adicionados ao solo e do lançamento 

de resíduos industriais 

 Uso agrícola do lodo - Regulamentação CONAMA 

nº 375 

 Quantificação dos metais – leitura em ICP-OES – 

técnica multielementar de emissão 


