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RESUMO
GARBELLINI, Lucas Renan. Avaliação do potencial toxicológico de substâncias
inorgânicas na reciclagem de biossólidos. 2022. 68p. Dissertação (Mestrado em
Sustentabilidade) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2022. Versão corrigida
Considerando o metabolismo urbano, o lodo de esgoto é um resíduo de relevância central por
conta do volume atualmente gerado e pela expectativa de um aumento contínuo. Por ser um
material composto majoritariamente por água, matéria orgânica e nutrientes necessários ao
crescimento de plantas, existe a possibilidade de reinseri-lo no ciclo biológico de recursos
como fertilizante vegetal. A maior barreira para isso, porém, são os contaminantes presentes
no lodo, particularmente as substâncias inorgânicas como os metais, que oferecem riscos
toxicológicos a seres humanos e ecossistemas. A Resolução Federal CONAMA 498/2020
dispõe sobre os métodos e critérios para o tratamento de lodo de esgoto, bem como sobre os
limites máximos permitidos para a concentração de substâncias tóxicas considerando a
aplicação do biossólido (nome dado ao lodo tratado) em solos. Este trabalho busca avaliar os
potenciais impactos toxicológicos oferecidos pela prática em dois contextos: primeiramente
quanto a esses limites estabelecidos, e, num segundo momento, quanto à concentração de
substâncias nos lodos produzidos em três Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) distintas.
Espera-se com isso apontar possíveis oportunidades de melhoria no arcabouço regulatório e
fomentar ações relacionadas à Economia Circular. Para tanto, foram utilizados os Fatores de
Caracterização calculados com o USEtoxTM, ferramenta que estima o potencial de impacto
toxicológico, em ecossistemas e seres humanos, de substâncias químicas lançadas em
compartimentos ambientais. A análise dos limites da Resolução CONAMA 498/20 mostrou
uma pontuação de impacto (PI) pelo menos 5 ordens de grandeza maior para o cenário de
avaliação ecotoxicológica do que para os demais, sendo o elemento zinco o principal
representante desta categoria (48,2%). O mercúrio responde por 54% do potencial de impacto
toxicológico humano no cenário mais crítico dentre os avaliados. A análise dos lodos reforçou
os resultados da avaliação do documento legal, levando ao entendimento de que limites como
os do zinco, mercúrio, cromo e outros poderiam ser mais restritivos para garantir maior
segurança ecológica e humana à prática da reciclagem; também foram apontadas substâncias
potencialmente impactantes e sem monitoramento legal, como ferro e alumínio. Ademais, foi
possível estabelecer relação entre as características do sistema de esgotamento sanitário de

uma ETE e levantar alternativas e diretrizes que possam contribuir para a produção de um
lodo mais próprio para a conversão em biossólidos e posterior reciclagem em solos.
Palavras-chave: Lodo de esgoto. Avaliação toxicológica. USEtox. Economia circular.

ABSTRACT

GARBELLINI, Lucas Renan. Evaluation of the toxicological potential of inorganic
substances in biosolid recycling. 2022. 68p. Dissertation (Master of Science) – School of
Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2022. Corrected version.
Within the urban metabolism, sewage sludge is a residue of core interest due to its currently
throughput and its growth expectancy, as sanitation services tends towards universalization.
Because it is mostly composed of water, organic matter and contain nutrients essential for
plants growth, there is an opportunity for its reinsertion in the biological cycle of resources as
crop fertilizer. However, the presence of contaminants in the sludge prompts contamination
risks related to such practice, to humans and ecosystems. The Brazilian Federal Resolution
CONAMA 498/2020 lists the appropriated methods and criteria for sewage sludge disposal,
and sets the maximum concentrations allowed for a number of toxic substances considering
the application of biosolid (name given to treated sludge) in soils. This work intends to
evaluate the toxicological impact potential offered by the practice in two contexts: firstly,
regarding these established thresholds, and, secondly, regarding the concentration of
substances in the sludge produced in three different Wastewater Treatment Plants (WWTP).
With this, it is expected to reveal possible opportunities for improvement in the regulatory
framework and identify actions that could facilitate the circular economy. The USEtoxTM – a
tool that estimates the potential toxicological impact of chemical substances released into
environmental compartments in ecosystems and human beings – was used for the calculation
of the Characterization Factors of inorganic substances. The analysis of the thresholds on
Resolution CONAMA 498/20 showed an impact score (IS) at least 5 orders of magnitude
higher for the ecotoxicological assessment scenario than the human related IS, having zinc as
the main representative of this category (48.2 %). Mercury accounts for 54% of the potential
human toxicological impact in the most critical scenario. The analysis of the sewage sludge
reinforces the results of the evaluation of the legal document that limits such as for zinc,
mercury, chromium and others could be more restrictive as to offer greater ecological and
human safety regarding the practice of biosolid recycling. Substances without legal thresholds
that might pose potential toxicological risks were also highlighted, such as iron and
aluminum. Furthermore, the results enabled the establishment of a connection between the
characteristics of the sewerage system of an WWTP and designing alternatives and guidelines

that may contribute to the development of a purer sludge for its conversion into biosolids and
subsequent recycling in soils.
Keywords: Sewage sludge. Toxicological evaluation. USEtox. Circular economy.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, mais de 54% da população mundial se concentra em zonas urbanas, e a
tendência é que essa proporção chegue a 66% até 2050 (UNITED NATIONS, 2016). Apesar
de ocuparem cerca de 3% da área do planeta, as cidades do mundo respondem pelo consumo
de 60 a 80% de energia e por 75% da emissão de carbono, além de exercer forte pressão sobre
os recursos hídricos e a disponibilidade de água potável (UN HABITAT, 2020). Estes dados
evidenciam que a busca por sustentabilidade está intimamente ligada com a forma como
lidaremos com as questões ambientais e com os fluxos de materiais nos aglomerados urbanos.
O conceito de metabolismo urbano propicia o entendimento da sustentabilidade em
termos mais objetivos, ao analisar as entradas e saídas de materiais e energia em uma cidade.
Em geral, esta análise mostra que elas funcionam como um grande centro de conversão de
recursos: o fluxo de entrada é representado por um grande volume de recursos de alta
qualidade, destinado a abastecer a atividade doméstica e industrial, enquanto os subprodutos
desse metabolismo apresentam alto grau de entropia. Uma outra visão que a análise
proporciona é a dependência direta das cidades quanto às atividades realizadas em regiões
alheias a elas: produção de alimentos, obtenção de recursos naturais e energia e, do outro
lado, a disposição dos resíduos entendidos como inservíveis e dos efluentes líquidos gerados
nas atividades.
O metabolismo urbano de natureza linear contribui para a exaustação de recursos
naturais finitos e pode ocasionar a contaminação de ecossistemas e seres humanos, dado o alto
volume e complexidade de resíduos gerados – mesmo que para estes sejam previstas a
disposição final controlada. A proposta da Economia Circular, um dos conceitos criados com
a intenção de superação desta lógica linear, demanda ponderação objetiva quanto à extração
de recursos naturais e também considerações prévias sobre a forma como estes serão
utilizados, almejando serventia às necessidades sociais. A Figura 1 ilustra a abordagem com
as duas categorias de recursos utilizadas e as alternativas vislumbradas para a reciclagem
destes. À despeito de casos de emprego do conceito para se referir a ações de fim-de-tubo, a
proposta pode propiciar uma perspectiva sistêmica e levar a ensejos relevantes na busca por
uma sustentabilidade mais efetiva.
Os Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) são componentes que demandam atenção
na avaliação do metabolismo urbano, particularmente com relação aos ciclos biológicos
mostrados na Figura 1. Estes sistemas reduzem os impactos ambientais causados nos recursos
hídricos, coletando as águas que serviram à cidade e devolvendo-as ao meio natural com
características mais próximas às de quando foram captadas.
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Figura 1. Diagrama Sistêmico da Economia Circular. Fonte: (ELLEN MACARTHUR
FOUNDATION, 2019).

As Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), parte desses sistemas, são projetadas
para atender ao preconizado nas normas vigentes quanto aos parâmetros físicos, químicos e
biológicos estabelecidos para o lançamento do efluente tratado e para o corpo receptor desse
efluente. Até o ano de 2016, apenas 44,9% do esgoto do país é tratado, considerando o
montante de toda a água potável distribuída (SNIS, 2018). Como em qualquer processo
industrial, o tratamento de esgoto gera subprodutos, sendo o principal deles o lodo de esgoto.
Atualmente, dentre as destinações tidas como ambientalmente adequadas, a mais comum para
este resíduo é o aterro sanitário – uma solução custosa economicamente e ainda alinhada com
a lógica linear do funcionamento das cidades.
O lodo é o subproduto de maior volume gerado numa ETE, sendo composto pelo
material removido do esgoto (após a remoção de sólidos grosseiros) e pelo material resultante
das etapas biológicas do tratamento. suas características variam em função principalmente da
origem deste esgoto – se é oriundo de contribuintes domésticos ou industriais –, dos processos
de tratamento utilizados na estação, entre outros. Em termos gerais, o lodo é composto por
água, matéria orgânica, nutrientes como nitrogênio e fósforo, e por elementos que conferem
riscos à saúde pública e ecossistemas, como metais pesados e poluentes orgânicos
persistentes, além de uma microbiota possivelmente patogênica.
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Uma prática que pode apresentar um maior potencial de circularidade (em detrimento
à lógica linear discutida) é a aplicação do lodo em solos, propiciando assim a reciclagem de
nutrientes essenciais para o metabolismo vegetal e a melhoria das características físicas do
solo devido à adição de matéria orgânica. Para viabilizar essa alternativa, no entanto, o
resíduo precisa ser processado de modo a reduzir os riscos atrelados à prática e atender aos
requisitos legais para sua aplicação em solos. Após este processamento o lodo é denominado
biossólido.
Dentre outras exigências, o biossólido deve estar dentro dos limites previstos quanto
às substâncias potencialmente tóxicas – ou ainda, elementos pertencentes ao ciclo técnico de
recursos. No Brasil, a Resolução vigente que dispõe sobre o assunto é a CONAMA 498,
publicada em 8 de agosto de 2020 (BRASIL, 2020) e trazendo como novidade uma nova
classe de qualidade química para biossólidos, com valores mais tolerantes. Se por um lado tal
ação pode ampliar a utilização do lodo no país, por outro, diferentes estudos apontam a
contaminação por metais pesados como o principal risco na aplicação de biossólidos em
solos.
Ainda, anterior a esta questão, reside o fato de que esgotos residenciais e industriais
geralmente são coletados e tratados utilizando-se do mesmo sistema de esgotamento, o que
pode contribuir para a contaminação do biossólido gerado. No Brasil, à despeito da exigência
de atendimento a padrões mínimos para o lançamento de efluentes na rede pública de esgotos
(BRASIL, 2011), é obrigatório a todos empreendimentos o lançamento de efluentes em redes
públicas de esgoto sempre que houver um SES disponível na região (BRASIL, 2007).
Apesar de ainda não largamente praticada, aplicação de biossólidos em solos é uma
alternativa de grande relevância para o Brasil, mas que pode ser minada pela presença de
substâncias inorgânicas, que, por não serem biodegradáveis, tendem a permanecer no material
oferecendo riscos toxicológicos a seres humanos e ecossistemas. Nesse sentido, este trabalho
objetiva avaliar a efetividade da referida Resolução 498/20 quanto ao controle desses riscos
toxicológicos, e elencar as substâncias mais críticas dentre as de natureza inorgânica à esta
prática de reciclagem. Em complemento e visando a comparação destes resultados com a
realidade, serão avaliados o potencial toxicológico de lodos produzidos em três ETEs do
Estado de São Paulo, de diferentes portes e localizações. Esta segunda análise poderá vir a
confirmar a relação entre as caraterísticas dessas estações com a qualidade do lodo por elas
produzido,

respectivamente.
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2. OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial de impacto toxicológico
oferecido por substâncias químicas inorgânicas, considerando reciclagem de lodo de esgoto
no condicionamento de solos. Para tanto, dois objetivos específicos são considerados:
•

Avaliar o potencial de impacto toxicológico considerando os limites estabelecidos pela
Resolução CONAMA 498/20;

•

Avaliar o potencial de impacto toxicológico considerando a concentração de
substâncias inorgânicas identificadas em amostras de lodo de esgoto produzidos em
diferentes Estações de Tratamento de Esgoto do Estado São Paulo.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A seguir é apresentada uma breve revisão bibliográfica realizada para o embasamento
do trabalho.
3.1. Lodo de Esgoto: Caracterização e Destinação
Lodo de Esgoto é um termo genérico atribuído a qualquer material sólido ou corrente
com concentração elevada de sólidos não dissolvidos, que é produzido nos processos de
tratamento de efluentes ocorrentes numa ETE, e que não tenham sido submetidos a nenhum
processo de redução de patógenos ou atração de vetores (METCALF & EDDY, 2014). É
prática comum nas ETEs que os lodos gerados nos diferentes processos da estação sejam
misturados, tratados e geridos como um resíduo único.
3.1.1. Composição
O lodo de esgoto pode apresentar de 0,25 a 12% de teor de sólidos, sendo composto
predominantemente por água. Com relação à parte sólida, um lodo ativado, tipicamente, é
composto por 36% de proteínas, 3,8% de nitrogênio, 5,5% de fósforo, 0,6% de potássio e uma
diversidade de outros micronutrientes (METCALF & EDDY, 2014). A Tabela 1 exemplifica
a variação da composição de lodos de esgoto com dados do resíduo gerado em diferentes
ETEs no Brasil, incluindo a concentração de metais pesados. Nota-se as elevadas
concentrações de cromo, e chumbo, zinco em alguns casos, sendo estas substâncias
sabidamente tóxicas.
Estudos relacionam o motivo da contaminação do lodo por metais com o lançamento
de efluentes industriais na rede de esgoto doméstico (COLLIVIGNARELLI et al., 2019b;
HEALY et al., 2016) e apontam que a concentração de metais no esgoto é diretamente
proporcional à concentração de metais acumulada no lodo produzido no tratamento desse
mesmo esgoto (COLLIVIGNARELLI et al., 2019a).
Além dos metais, vários são os compostos químicos que podem vir a ser descartados
na rede de esgoto sanitário. Na União Europeia, por exemplo, existem cerca de 143 mil
substâncias químicas registradas para uso industrial (COLLIVIGNARELLI et al., 2019b).
Dentro desse grupo se encontram os poluentes orgânicos emergentes, que compreendem:
produtos farmacêuticos como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, contraceptivos;
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produtos de higiene pessoal como fragrâncias, protetores solares, repelentes de insetos e
antissépticos; interferentes endócrinos como retardantes de chama, aditivos industriais,
surfactantes, agrotóxicos, dioxinas e furanos; e drogas de abuso (ex.: anfetaminas, cocaína,
metileno-dioximetanfetamina) (BASHEER, 2018; DA SILVA; COLLINS, 2011). Bittencourt
e colaboradores (2016) apontam que parte desses poluentes orgânicos emergentes apresentam
potencial de sorção ao lodo, devido às suas propriedades físico-químicas, e que mais estudos
são necessários para avaliar os tipos de tratamento que promovem a remoção deles.
Tabela 1. Características químicas de lodos de esgotos produzidos em diferentes ETEs
Brasileiras.
Atributo
Umidade
Sólidos Voláteis
pH
Carbono orgânico
Nitrogênio total
Fósforo
Potássio
Cálcio
Enxofre
Sódio
Magnésio
Arsênio
Alumínio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo total
Mercúrio
Molibdênio
Níquel
Selênio
Zinco
Boro
Manganês
Ferro

Unidade
%
%
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

LB
71,2
56,8
6,4
293
42,1
26,9
1
47,8
17,7
0,5
4,5
<1
23.283
9,4
348,9
953
1297,2
<0,01
<0,01
605,8
<0,01
3372
29,3
418,9
37.990

LF
82,7
72,5
5,4
382
68,2
12,9
1
24,8
15,7
0,9
2,2
<1
23.317
2,05
140,5
240,9
1230,3
<0,01
<0,01
72,4
<1
1198
19,7
232,5
24.176

LC

LP

5,9
321
49,1
3,7
0,5
15,9

6,1
201
22,2
0,95
0,34
8,3

6

3

3
123
325
140
1

60
114
53
1,8

73

37

728

530

LJ
76,2
69
5,5
226
21,2
4,5
0,66
6,6
11,1
2,4
1,3
Nd
11.465
9,2
136,4
547
97,5
Nd
Nd
25,3
839
10,1
425
15.728

Nota: Análises obtidas de três lotes dos lodos de esgotos das ETEs de Franca (LF), de Barueri
(LB) e de Jundiaí (LJ), localizadas no Estado de São Paulo, de Curitiba (LC) e de Paranavaí
(LP), localizadas no Estado do Paraná.
Fonte: (BETTIOL; CAMARGO, 2006).
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3.1.2. Destinações no Brasil e no mundo
A destinação do lodo de esgoto envolve uma tomada de decisão desafiadora na
administração dos serviços de saneamento. Os custos de processamento e descarte do lodo de
esgoto representam 50% das despesas totais de uma ETE (KACPRZAK et al., 2017). O Brasil
carece de informações atualizadas ou mesmo contundentes sobre a produção e a destinação
dada ao lodo de esgoto no país. Como mostra a Figura 2 a seguir, a pesquisa mais recente de
abrangência nacional, ocorrida em 2008, consultou 72% dos municípios brasileiros. Destes,
37% responderam ter os aterros sanitários como o principal local para destinação de lodo
produzido nas ETEs (IBGE, 2010). Ressalta-se a existência de uma tendência de crescimento
da produção de lodo no mundo, tendo em vista a tendência de crescimento da população
mundial por mais alguns anos e que a maioria das cidades ainda caminha rumo à
universalização dos serviços de saneamento.

Figura 2. Destinação do lodo no Brasil em 2008.
Fonte: (IBGE, 2010).

Considerando as possibilidades de reaproveitamento, o material apresenta
diferentes potenciais a serem explorados, como o poder calorífico, a possibilidade de geração
de biogás através da sua digestão anaeróbia, ou mesmo a recuperação de metais valiosos
existentes na massa do resíduo (PECCIA; WESTERHOFF, 2015). Existe a possibilidade de
aplicação do material em solos, para fins agrícolas ou de restauração ambiental, assim
reinserindo os nutrientes e a matéria orgânica que o compõem no ciclo dos recursos naturais,
favorecendo o metabolismo vegetal e beneficiando o aspecto físico e as propriedades
químicas do solo (SINGH; AGRAWAL, 2008; SKOWROŃSKA et al., 2020). A viabilidade
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de tal alternativa depende da qualidade do biossólido obtido – no sentido do seu potencial
agronômico e de contaminação química e biológica – e de questões logísticas relacionadas a
este reaproveitamento.
A Figura 3 a seguir apresenta os métodos de disposição utilizados por diferentes países
desenvolvidos, mostrando que a última prática mencionada é a mais utilizada nos Estados
Unidos, União Europeia, Austrália e Reino Unido. Kacprzak e colaboradores (2017) apontam
que a reciclagem do lodo sob a forma de biossólidos costuma ser uma das melhores opções
ambientais para o lodo de esgoto, embora dependa da qualidade do esgoto obtido em cada
ETE. Com relação a esse contexto no Brasil, Sampaio (2013) estimou que 21 toneladas
métricas (em matéria seca) do material são aplicadas anualmente em solos, o que corresponde
a cerca de 1% da quantidade total de lodo seco produzido por ano no país (MENDES
PEDROZA et al., 2010).

Figura 3. Métodos de disposição de Lodo de Esgoto utilizados. Fonte: adaptado de
CHRISTODOULOU; STAMATELATOU (2016).

O lodo de esgoto que foi estabilizado e submetido a um tratamento que possibilite o
atendimento aos critérios exigidos pela regulamentação para sua aplicação em solos recebe o
nome de biossólido (COLLIVIGNARELLI et al., 2019b; US EPA, 1993). Este material pode
ser aplicado em solos por meio de espalhamento superficial, pulverização, injeção em sulcos
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ou da incorporação ao solo. É possível ainda utilizá-lo como base para a produção de
fertilizante e condicionador de solos, ou como substrato para mudas (SINGH; AGRAWAL,
2008).
3.2. Consequências da utilização de biossólido em solos
As vantagens da aplicação de biossólido em solos são bem documentadas. No aspecto
físico, a estrutura do solo é beneficiada de diferentes formas: a aplicação reduz sua densidade,
leva a um aumento da porosidade, da capacidade de retenção de umidade e da condutividade
elétrica da parte líquida do solo (COLLIVIGNARELLI et al., 2019b; SHARMA et al., 2017;
SINGH; AGRAWAL, 2008). No aspecto químico, o biossólido favorece a capacidade de
troca catiônica e alguns estudos reportaram o efeito de tornar os solos ligeiramente mais
alcalinos, o que contribui para reduzir a biodisponibilidade de metais no solo (SHARMA et
al., 2017); tal aspecto se torna particularmente relevante no Brasil uma vez que 67% do solo
no país apresenta pH inferior a 5,5 (CRESPO-MENDES; LAURENT; HAUSCHILD, 2018).
No aspecto biológico, constatou-se o aumento da atividade microbiológica no solo e na
rizosfera, o que está ligado à maior produção enzimática – uma característica desejável por
conferir maior biodisponibilidade de nutrientes aos vegetais (SHARMA et al., 2017; SINGH;
AGRAWAL, 2008). Por fim, é quase unânime entre os estudos que avaliaram o crescimento
vegetal em solos que receberam aplicação de biossólidos o relato de um maior crescimento
vegetal, tanto nos atributos morfológicos quanto em termos de maior rendimento de colheita
(COLLIVIGNARELLI et al., 2019b; SHARMA et al., 2017; SINGH; AGRAWAL, 2008).
Os impactos negativos da aplicação de biossólidos em solo estão relacionados à sua
contaminação biológica ou química. A aplicação de biossólidos pode aumentar a
biodisponibilidade de metais tóxicos no solo e, consequentemente, a absorção deles por
vegetais, o que contribui para a contaminação de cadeias alimentares; a contaminação do
meio natural pode contribuir a longo prazo para a redução da biodiversidade. A depender das
características físicas e do pH do solo, os metais podem apresentar maior mobilidade,
atingindo e contaminando águas superficiais e subterrâneas (COLLIVIGNARELLI et al.,
2019b; SINGH; AGRAWAL, 2008).
Ainda, a presença de poluentes orgânicos convencionais é um fator que demanda
atenção, embora estudos indiquem que estes tendem a ser removidos nos tratamentos do lodo,
e que eles não apresentam riscos à saúde humana na reciclagem agrícola do biossólido. Os
biossólidos podem contribuir também para a disseminação de microrganismos patogênicos e
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zoonóticos, o que torna necessário o monitoramento de espécies indicadoras, como E. coli,
Salmonellae e colifagos somáticos (COLLIVIGNARELLI et al., 2019b). Todavia, foi
constatado

que

tratamentos

térmicos

são

efetivos

na

eliminação

de

patógenos

(COLLIVIGNARELLI et al., 2019b). Visto que a maior parte das referências citadas nessa
sessão trata-se de estudos de revisão de literatura, os próximos subitens serão dedicados a uma
revisão de estudos de caso e de Análise do Ciclo de Vida (ACV) envolvendo a reciclagem de
biossólidos, os quais subsidiaram o delineamento da presente pesquisa.
3.2.1. Estudos de avaliação de campo
Um amplo estudo foi realizado para avaliar o comportamento a longo prazo de metais
tóxicos incluindo a mobilidade, solubilidade e biodisponibilidade, após uma única aplicação
de lodo – que apresentava pH 6,5 e 49,8% de umidade – realizada em 1977, a uma taxa
equivalente a 208 t/ha de massa seca, em Nova Iorque (EUA) (DOKUCHAYEVA, 2021). A
estação que produziu o lodo recebia efluentes domésticos de cem indústrias de diferentes
setores de atuação. Quarenta anos depois, amostras deste solo foram coletadas e diferentes
análises foram realizadas, as quais foram comparadas com análise de controle feita com solo
da região que não recebeu a aplicação de lodo. Segue um resumo dos principais resultados
que foram obtidos:
• O solo que recebeu a aplicação de lodo apresentava concentrações mais altas de
matéria orgânica, e de nutrientes como fósforo e enxofre. Praticamente todos os metais
potencialmente tóxicos também apresentavam concentrações consideravelmente mais
altas, com especial atenção para cromo, cádmio, zinco, cobre e níquel.
•

Utilizando-se dados de uma análise realizada em 1997, foi observada uma diminuição
na concentração dos metais, que indica que estes estão lentamente migrando para o
subsolo. Tal resultado corrobora com a ideia de que o lento processo de decomposição
da matéria orgânica presente no biossólido leva à liberação dos metais presentes na
massa que antes estavam ligados a ela.

•

A concentração de matéria orgânica e o pH do solo desempenham um fator crítico na
solubilidade dos metais livres, sendo que ela é mais acentuada em solos mais ácidos.

•

Em ensaios de cultivo em laboratório, foi detectada a presença de Cd, Ni, Zn, Cu e Pb
nas folhas de soja e de grama fina Festuca (nomes científicos não especificados)
cultivadas no solo com lodo, em concentração de 5 a 20 vezes maiores que nos
vegetais

cultivados

no

solo

controle.

Ambas

as

espécies

apresentaram
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desenvolvimento visualmente inferior no solo que recebeu aplicação do biossólido.
O estudo evidenciou a permanência de alguns dos efeitos positivos e negativos do
condicionamento com biossólido a longo prazo, o que levou a autora a recomendar precaução
na utilização da técnica por parte dos agricultores. Observa-se, no entanto, que os resultados
adversos observados nos ensaios de cultivo destoam do observado em literatura
(COLLIVIGNARELLI et al., 2019b; SHARMA et al., 2017; SINGH; AGRAWAL, 2008) e
podem ser atribuídos à alta carga de biossólido utilizado no condicionamento do solo neste
caso (208 t/ha).
Sampaio e colaboradores (2016) conduziram um estudo de campo para avaliar os
efeitos da utilização de biossólido produzido na Estação de Tratamento de Esgotos de Jundiaí
na recuperação de áreas degradadas da mata atlântica brasileira. Eles trabalharam com
dosagens de 0, 2,5, 5, 10, 15 e 20 t/ha de biossólido em solo. Nove espécies do bioma foram
utilizadas nos ensaios de cultivo e nas posteriores análises de bioacumulação, que foram
realizadas após 6 e 12 meses da aplicação. A concentração dos metais analisados no
biossólido (As, Cd, Cr, Ni e Pb) estavam pelo menos uma ordem de grandeza abaixo dos
limites permitidos pela USEPA e pela legislação brasileira vigente na época do experimento.
As análises de metais do solo condicionado com biossólido mostraram concentrações
acima do limite de detecção dos métodos e equipamentos utilizados apenas para Arsênio e
Cádmio. Faz-se necessário ressaltar, no entanto, que os resultados obtidos não mostraram
relação estatística significativa entre a quantidade de biossólido aplicada e a concentração de
metais no solo após a aplicação, o que foi atribuído a uma diversidade de possíveis
interferentes, como a baixa concentração de metais no biossólido, baixa taxa de aplicação,
dificuldades operacionais em efetivamente misturar o biossólido com o solo e a possibilidade
de variação nas concentrações de metais existentes entre as diferentes amostras de solo
utilizadas no experimento.
De modo similar, nos ensaios de bioacumulação não foram observadas interações
significativas entre as taxas de aplicação, as espécies e bioacumulação foliar dos metais. As
análises mostraram apenas que a concentração destes tende a diminuir ao longo do tempo,
considerando o intervalo definido para o estudo. Os autores apontaram que tais resultados
reforçam o observado na literatura com relação à dificuldade de se detectar a bioacumulação
de metais por plantas, e sugeriram que as substâncias podem ter sido retidas no sistema
radicular das espécies, ou que esses valores podem ter sido diluídos por conta da alta absorção
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de matéria orgânica necessária para o crescimento vegetal.
Este estudo levou à conclusão de que, dentro do período considerado, não houve
significativa contaminação do solo e acumulação nas folhagens das plantas de metais
potencialmente tóxicos com a aplicação de doses de até 20 t/ha do lodo estudado. Não foi
mencionado pelos autores, mas uma possibilidade das baixas concentrações de metais tóxicos
no biossólido pode estar relacionada ao fato de Jundiaí ser uma cidade de médio porte, com
cerca

de

400

mil

habitantes

(BRASIL,

2019)

e

com

atividades

econômicas

predominantemente relacionadas à comércio e serviços, sendo o setor industrial menos
significativo (BRASIL, 2021).
3.2.2. Estudos de Análise do Ciclo de Vida
Tarpani e colaboradores (2020) desenvolveram um estudo que buscou avaliar os
impactos ambientais de diferentes destinações dadas para o lodo de esgoto, considerando a
presença de metais pesados e de substâncias presentes em produtos de higiene pessoal. Os
dados para a avaliação foram obtidos em literatura referente a estações de tratamento de
esgoto de grande porte da Europa. Dentre as destinações, foi considerada a reciclagem
agrícola de lodos digeridos anaerobicamente e de lodos submetidos ao processo de
compostagem; e, dentre os impactos, foi analisado o potencial de impacto toxicológico em
organismos de água doce, considerando as concentrações máximas médias e mínimas
encontradas na literatura e utilizando-se da ferramenta USEtox 1.01.
A aplicação de lodo oriundo de digestão anaeróbica apresentou um potencial 69 vezes
mais ecotoxicologicamente impactante que o tratado com compostagem, sendo zinco o maior
contribuidor para o alto valor, seguido de níquel, que foi o maior representante para o lodo
compostado. Observou-se também a grande variação entre as Pontuações de Impacto obtidas
para o somatório das concentrações mínimas, médias e máximas dos metais avaliados,
variando uma ordem de grandeza entre estas categorias, tanto para o lodo compostado quanto
o digerido. A contribuição toxicológica de metais pesados foi de 1 a 4 ordens de grandeza
maior do que a obtida para os produtos de higiene pessoal analisados, demonstrando a maior
relevância dos primeiros para esta categoria de impacto. Para contextualização dos resultados,
os autores analisaram o potencial de impacto ecotoxicológico dos limites estabelecidos em
países europeus para a aplicação de biossólidos em solos, revelando as resoluções sueca e
holandesa como sendo as mais preocupadas em reduzir esse risco, apresentando os limites
mais restritivos.
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Não obstante, após consideração das outras categorias de impactos avaliadas, a
aplicação do lodo digerido em solos agrícolas foi a alternativa mais adequada ambientalmente
dentre as estudadas. Os autores ressaltam a necessidade de se avaliar a especiação dos metais
após a aplicação de biossólido em solos para ter uma noção mais palpável dos riscos
ambientais envolvidos.
Yoshida e colaboradores (2018) analisaram o ciclo de vida, considerando diversas
categorias de impactos, de cinco técnicas utilizadas no tratamento de lodo: quatro delas
considerando a aplicação do resíduo em solos agrícolas como destinação final e uma
considerando a incineração. Para tanto, foi utilizado dados de lodos coletados ao longo de dez
semanas em uma estação de tratamento de esgoto da região metropolitana de Copenhagen
(Dinamarca), que atende uma população de 256 mil habitantes. Dentre os impactos
ambientais avaliados, considerou-se a toxicologia humana – quanto ao potencial para
contribuírem para a ocorrência de doenças cancerígenas e não cancerígenas – e
ecotoxicologia, para tal utilizando-se do USEtox (versão não especificada).
A Pontuação de Impacto (PI) normalizada dos impactos toxicológicos foi a mais alta
dentre todos os analisados no estudo. Não houve grandes variações entre os valores das quatro
alternativas que consideram a aplicação do lodo em solos, mas a incineração mostrou um
potencial de impactos em média 95% menor que a alternativa anterior. Zinco foi o maior
responsável pelos altos valores, contribuindo de 65 a 70% para o total de impactos
ecotoxicológicos e de 89 a 92% para os impactos toxicológicos humanos não carcinogênicos.
O cobre respondeu por entre 26 e 29% para o impacto ecotoxicológico. Os impactos
toxicológicos humanos carcinogênicos foram 2 ordens de grandeza inferior aos outros, e
foram mais representados por mercúrio e chumbo. Os autores levantaram a discussão sobre o
real risco toxicológico do zinco e do cobre, considerando que estas substâncias exercem a
função de micronutrientes para o crescimento vegetal.
De um modo geral, os estudos mostram que os riscos toxicológicos quanto a
reciclagem de biossólidos podem efetivamente ser um fator limitante à prática e, por isso,
demandam uma avaliação atenciosa, particularmente com relação às substâncias inorgânicas
que foram identificadas como as principais contribuidoras para estes riscos. Observa-se, no
entanto, que não foi notado um estudo que buscasse relacionar esse potencial de impacto
toxicológico especificamente com as características do sistema de esgotamento sanitário que a
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estação produtora de lodo atende, sendo este um caminho possível para tratar o problema de
forma mais sistêmica.
3.3. Condicionantes para a reutilização de biossólidos no Brasil: a Resolução
CONAMA 498/20
Cada local está sujeito às suas normas e regulamentações concernentes para o reúso do
lodo de esgoto. No Brasil, a definição dos parâmetros mínimos de um biossólido, bem como
os critérios e procedimentos para produção e aplicação do material em solos é definida pela
resolução n° 498 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, publicada em
agosto de 2020 (BRASIL, 2020). Nela são elencados os métodos e critérios para o
tratamento do lodo de modo a atender os requisitos com relação à redução da ocorrência de
microrganismos patogênicos e da atratividade de vetores. Dentre os tratamentos que o
documento considera, encontram-se a digestão aeróbia ou anaeróbia, compostagem,
estabilização alcalina ou secagem térmica.
Como novidade em relação à resolução antecessora, nota-se na CONAMA 498/20 a
consideração de duas classes de qualidade de biossólido. As classes A e B referem-se à
qualidade biológica e demandam diferentes critérios de tratamento e limites máximos de E.
coli/g de sólidos totais; já as classes 1 e 2 trazem limites máximos distintos para a
concentração de substâncias químicas potencialmente tóxicas e diferentes critérios para
utilização do material. Deste modo, os Biossólidos são classificados como A1, A2, B1 ou B2,
para cada qual estão previstas diferentes exigências para aplicação do material em solos. As
mudanças quanto às exigências microbiológicas foram embasadas em estudos de análise de
risco publicados anteriormente (BASTOS et al., 2009; BASTOS; MARA; BEVILACQUA,
2013).
Considerando a utilização de biossólido classe 2, além do atendimento aos limites
máximos permitidos com relação às concentrações de substâncias inorgânicas apresentadas na
Tabela 2 a seguir, o usuário deve comprovar que as concentrações máximas permitidas no
solo que recebeu a aplicação estão sendo atendidas (exceto para aplicações com intenção
reflorestamento). Esses limites para o solo foram estabelecidos para as mesmas substâncias
monitoradas no biossólido.
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Tabela 2 - Concentrações máximas permitidas em Biossólidos pela CONAMA 498/20.

Substâncias
químicas

biosolido
classe 1
(mg/kg)

biosolido
classe 2
(mg/kg)

As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Se
Zn

41
1300
39
1000
1500
17
50
420
300
36
2800

75
1300
85
3000
4300
57
75
420
840
100
7500

Fonte: Brasil, 2020.

Os valores apresentados na tabela 2 são similares aos constantes no documento da
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA), cujo título, em tradução livre,
é “Padrões para o uso ou disposição de lodo de esgoto” (US EPA, 1993). Nesta norma
estrangeira, o biossólido classe 1 é denominado como um composto de Qualidade
Excepcional (EQ), e o Classe 2 tem os valores como sendo os Limites da Concentração do
Teto (CLM, ambos na sigla em inglês). Esses limites foram definidos por meio de avaliações
de risco toxicológico envolvendo 14 rotas de exposição diferentes, contemplando
possibilidades de impacto toxicológico a humanos e animais. Os limites estabelecidos
partiram da suposição de um terreno em que houve a aplicação de biossólido por 100 anos
consecutivos, a uma taxa de 10 Mt/hectare por ano. Em seguida, um cálculo retroativo foi
utilizado para determinar uma concentração máxima de substâncias no biossólido, de modo a
não permitir que a taxa de carregamento cumulativa máxima aceitável (sendo ela baseada em
conhecimentos toxicológicos) fosse atingida (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2002).
A referida norma 40-503 da USEPA preconiza a realização de revisões bienais com
foco na ocorrência, destino e transporte de substâncias químicas no meio ambiente, além dos
seus efeitos ecotoxicológicos e para a saúde humana (US EPA, 1993). Para tanto, existe um
programa de pesquisa nacional com o objetivo de avaliar os poluentes identificados em lodos
de esgoto gerado em ETEs ou na literatura aberta e que tenham sido quantificados em
biossólidos. O grupo discute também quanto às novas substâncias cujo impacto da presença
em biossólidos não tenha sido avaliado ou regulado (US EPA, 2019). À despeito disso, não
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foram constatadas alterações nos valores limites constantes para metais pesados na resolução,
desde o seu lançamento em 1993.
Além de pequenas variações entre alguns dos valores dos limites toxicológicos entre a
norma brasileira e a internacional, a principal diferença é o estabelecimento de valores-limite
para o bário na CONAMA 498/20. Este autor não tem conhecimento de estudos que tenham
sido realizados para avaliar a eficácia desses valores-limite no território brasileiro, sendo esta
uma das motivações para o primeiro objetivo do presente trabalho.
3.4. O Método de Avaliação do Potencial Toxicológico - USEtox™
O USEtox™ é uma ferramenta desenvolvida por uma equipe multidisciplinar
vinculada ao UNEP / SETAC (Sociedade de Toxicologia e Química Ambiental do Programa
Ambiental das Nações Unidas), para a caracterização do potencial de impacto toxicológico
em humanos e ecossistemas (FANTKE et al., 2017). O método foi consolidado após a
realização de uma série de pesquisas e de congressos que objetivaram um alinhamento entre
especialistas das áreas de Análise do Ciclo de Vida (ACV) e de toxicologia, além de atingir a
harmonização das diferentes premissas consideradas nos outros modelos multimídia
ambientais existentes. O grupo finalmente chegou a um modelo de caracterização que atingiu
consenso científico (HAUSCHILD et al., 2008). A seguir é apresentada uma descrição sucinta
dos processos mais relevantes para o entendimento do quadro analítico. Todo o restante desta
sessão 3.3 é baseada no manual do USEtox 2.0 (FANTKE et al., 2017).
A ferramenta está disponível no site do grupo e pode ser baixada gratuitamente. Ela
pode ser rodada considerando parâmetros informados pelo usuário, ou pelos disponibilizados
em vasta base de dados que é fornecida junto com o programa. Considerando a segunda
opção, o usuário é solicitado a inserir as seguintes informações: quais substâncias devem ser
avaliadas, em qual compartimento ambiental essas substâncias serão emitidas (ver Figura 5), e
qual escala geográfica deve ser levada em consideração para a simulação – há opção das
escalas global, continentais e subcontinentais. Nesta última consta a opção “Brazil+”, a qual
corresponde à dados referentes a maior parte do território brasileiro e outros países vizinhos
da América do Sul (KOUNINA et al., 2014).
A já mencionada base de dados do USEtox vem com valores padrões para as
propriedades físico-químicas e para os parâmetros ambientais das regiões disponíveis na
ferramenta, sendo que ambos serão utilizados nos cálculos da simulação. Esses últimos
incluem variáveis como: área total, área de solo agrícola e natural, temperatura, velocidade
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média do vento, taxa média de pluviosidade, taxas médias de escoamento superficial,
infiltração nos solos, profundidade média e área média de corpos de água doce, além de
densidade populacional média urbana, rural e dados de produção e consumo alimentar. Os
valores assumidos como padrão no programa estão devidamente referenciados aos estudos
que os definiram, com exceção dos já consensualmente aceitos.
Com isso, um conjunto de matrizes serão geradas em um arquivo “.xls”, as quais
trazem os valores calculados para os Fatores de Destino (FF), de Exposição (XF) e de Efeito
(EF, todos da sigla em inglês). Conforme mostrado na Equação 1, a multiplicação desses três
fatores fornece os Fatores de Caracterização (FC) para cada uma das substâncias avaliadas,
possibilitando a comparação do potencial de risco toxicológico entre elas. A Figura 4 a seguir
ilustra a estrutura considerada no modelo.
FC = FF x XF x EF

(1)

Figura 4. Estrutura do modelo USEtox, com os fatores FF, XF e EF e os indicadores midpoint e endpoint para
definição da toxicidade. Fonte: adaptado de (FANTKE et al., 2017)

O FF corresponde ao tempo de residência no compartimento emitido, bem como à
dispersão da substância para os outros compartimentos ambientais, e é calculado com base
nas taxas de degradação e dos processos de transferência de substâncias entre os
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compartimentos ambientais de escala continental e global considerados no modelo, que são:
ar interno, ar urbano, solo agrícola, solo natural, água doce, água marinha costeira e oceanos,
conforme mostrado na Figura 5 (com exceção dos dois primeiros). Os cálculos intermediários
do FF levam em consideração diversos coeficientes relacionados às propriedades físicoquímicas de cada substância, bem como dos compartimentos ambientais. O balanço de massa
utilizado para a avaliação do destino das substâncias segue o formato geral da equação 2 a
seguir. Os valores de FF são os mesmos para a avaliação de ecotoxicidade e de toxicologia
humana.
d𝑚⃗⃗

𝑥(𝑡)/d𝑡

Onde:

= 𝐸𝑀𝐼𝑆𝑥 + 𝐼𝑀𝑇𝑦→𝑥 × 𝑚⃗⃗𝑦 − 𝐼𝑀𝑇𝑥→𝑦 × 𝑚⃗⃗𝑥 – 𝐷𝐸𝐺𝑥 × 𝑚⃗⃗𝑥 – 𝑂𝑈𝑇𝑥 × 𝑚⃗⃗𝑥

(2)

mx: massa da substância na caixa 𝑥 (kg)
t: tempo (dia);

EMISx: Taxa de emissão da substância na caixa 𝑥 (kg/dia);

IMTy→x: taxa de transferência intermídia da substância da caixa y para caixa x (dia-1);
IMTx→y: taxa de transferência intermídia da substância da caixa x para caixa y (dia-1);
DEGx: taxa de degradação da substância na caixa 𝑥 (dia-1);

OUTx: taxa de degradação da substância na caixa x para fora do sistema (dia-1).

Figura 5. Esquema mostrando os compartimentos ambientais do USEtox para as
diferentes escalas consideradas e as transferências possíveis entre estes.
As setas indicam fluxos das substâncias no sistema e os smileys indicam
a ocorrência de degradação. Fonte: adaptado de Fantke et al. (2017).
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O XF refere-se à quantidade de substância que efetivamente se torna biodisponível
para contato com humanos – levando-se em consideração as vias de inalação e ingestão –, e
para seres vivos de diferentes espécies de água doce – que é calculada pela fração do
contaminante que acaba dissolvida na água. Para humanos, são consideradas as vias de
exposições diretas – inalação do contaminante no ar, e ingestão de água –, e indiretas – via o
consumo de produtos agrícolas, carne, leite ou peixe contaminados. Para tanto, diversos
fatores e coeficientes são considerados, como os fatores de bioacumulação de cada um dos
alimentos mencionados. Para as vias diretas de exposição, por exemplo, é considerada a
ingestão de 1,4 L de água por dia por toda a população considerada, e a inalação de 13 m³ de
ar (ROSENBAUM et al., 2011). Conforme mostrado na Figura 4, o produto de FF e XF
corresponde à fração de absorção (iF), que expressa a quantidade total de produto químico
com potencial de ser absorvido pela população considerada.
O EF representa o efeito relacionado ao aumento da concentração da substância, em
termos de impacto toxicológico humano ou ecológico. Para humanos, ele é um reflexo da
concentração necessária da substância para causar um aumento da probabilidade em 50% da
ocorrência de doença ao longo do tempo de vida (EC50h), devido à ingestão ou à inalação do
contaminante, como mostrado na equação 4.
Este valor é calculado prioritariamente com dados oriundos de análises com humanos,
os quais são consideravelmente limitados. Como segunda prioridade, utiliza-se dados
derivados de testes de câncer com animais pelos quais foram obtidas as TD50 – taxa da dose
tumorigênica (mg/kg/dia) necessária para ocorrência de tumores em 50% dos animais
testados, ao longo de um tempo de vida padrão de cada espécie. Os testes costumam ser
realizados para as duas vias de exposição mencionadas, e o mesmo caminho é feito para a
obtenção dos fatores de efeito para doenças não cancerígenas, embora seja apontado que
menos dados estejam disponíveis para este último. O cálculo para o EF para humanos está
compreendido na equação 4, e seu valor é fornecido em termos de doenças cancerígenas e não
cancerígenas (casos/kg).
Os dados de estudos humanos foram obtidos prioritariamente no banco de dados IRIS,
da US EPA, e os demais na Base de Dados de Potência Carcinogênica (CPDB da sigla em
inglês), mantidos pela Universidade de Berkeley. Ainda, para os casos em que havia
disponibilidade de outros dados toxicológicos nessas bases, os valores foram obtidos por meio
de métodos desenvolvidos para o estabelecimento de correlações de resultados.
Para o cálculo do potencial ecotoxicológico em água doce, o USEtox considera como
sendo 50% da concentração crônica de risco (HC50), que, como mostra a Equação 3 a seguir, é
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obtida pela média aritmética de todas as médias geométricas logaritmizadas de concentrações
letais (LC50) ou efetivas (EC50) médias crônicas específicas da espécie (FANTKE et al., 2015;
SAOUTER et al., 2017). O valor obtido para o fator reflete o potencial de impacto previsto
em termos de fração potencialmente afetada (PAF, da sigla em inglês) das espécies, por conta
da contaminação do compartimento de água doce pelo composto químico avaliado.

(3)

Onde:
HC50: média geométrica das EC50 aquático crônico (kg/m³);
EC50,i: concentração com a qual 50% dos organismos testados da espécie i
apresentam algum efeito (ex. perda de mobilidade) (mg/L);
1000: fator utilizado para a conversão de mg/L para g/L (mg/g).
Todos os valores de EFeco indicados como “recomendados” pelo USEtox foram
calculados com base em testes toxicológicos com espécies de pelo menos três níveis tróficos
diferentes. Para o caso de metais, só é considerada a fração verdadeiramente dissolvida a
substância (íons livres e na forma de complexos solúveis), que são as que apresentam
potencial de impacto significativamente maior. As bases de dados ecotoxicológicos utilizadas
no USEtox são: e-toxBase, do Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambiente (RIVM
na sigla em holandês) da Holanda; ECOTOX-database da US-EPA; e IUCLID, da União
Europeia (FANTKE et al., 2015).
O Fator de Caracterização (FC) é dado em termos de unidade de comparação tóxica
(CTU, da sigla em inglês), em termos de toxicidade humana (CTUh) e ecotoxicidade (CTUe),
com objetivo de permitir a comparação entres os poluentes de estudo entre si – o USEtox
considera que os dois valores possuem o mesmo peso – e com outros resultados obtidos em
ACVs. O FC de toxicidade humana (FCh) estima o número de casos de doença por massa de
substância emitida (casos/kg) e se dá pela multiplicação do iF de cada via de exposição com
os respectivos EFh, conforme mostrado na Equação 4 a seguir:
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FCh

= 𝑖𝐹 𝑖𝑛ℎ (

∝

𝑖𝑛ℎ
𝐸𝐷50ℎ
𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟

+ 𝑖𝐹 𝑖𝑛𝑔 (

∝

𝑖𝑛𝑔

+

𝐸𝐷50ℎ 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟

+

∝

𝑖𝑛ℎ
𝐸𝐷50ℎ
𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟

𝑖𝑛𝑔

∝

)+

𝐸𝐷50ℎ 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟

)

(4)

Sendo que,
iFinh :Fração absorvida da substância via inalação;
iFing :Fração absorvida da substância via ingestão;
α: Potencial de carcinogenicidade (slope factor) da substância.
O Fator de Caracterização ecotoxicológico (FCeco) se dá pela multiplicação dos FF e
XF com o EFeco obtido, e expressa a fração de espécies de água doce em potencial de serem
afetadas (PAF), integrado em função do tempo e volume pela unidade de massa da substância
emitida (PAF.m³.dia/kg).
O processo descrito acima reflete o uso do USEtox para o cálculo dos FC de midpoint,
que não são normalizados em função de uma substância de referência. Deste modo, para
embasar a tomada de decisões com relação aos impactos tóxicos de cada substância, ou
mesmo para a somatória de impacto gerada por diferentes substâncias, calcula-se a Pontuação
de Impacto (PI), que é obtida pela multiplicação da massa emitida da substância analisada
pelo respectivo fator de caracterização obtido para ela no(s) compartimento(s) estudado(s).
Conforme mostrado na Figura 4, os FC podem ser obtidos considerando uma
modelagem do tipo endpoint: nesse caso estima-se um valor em termos de anos de vida
potencialmente perdidos por deficiência (DALY, na sigla em inglês) por conta dos potenciais
impactos causados na saúde humana por uma dada emissão, e, para o impacto
ecotoxicológico, estima-se a fração de espécies potencialmente desaparecidas (PDF, na sigla
em inglês). No entanto, neste trabalho optou-se por utilizar apenas os fatores midpoint, que
comparam os potenciais de impacto ambiental entre as substâncias e as alternativas
tecnológicas para tratamento e disposição final de resíduos no ambiente.
Ressalta-se que os FCs cujos cálculos envolveram variáveis, extrapolações ou
correlações consideradas como trazendo um maior nível de incerteza são sinalizados como
valores “indicativos”, de modo que estes resultados precisam ser utilizados com parcimônia,
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conforme sugerido em Rosembaum et al. (2008). Os FCs que foram obtidos com mais
segurança nos processos são identificados como “recomendados” no USEtox.
Neste trabalho serão considerados os solos natural e agrícola, e os dados ambientais do
subcontinente “Brazil+” disponível na ferramenta, para avaliação dos potenciais impactos
toxicológicos a humanos e aos ecossistemas aquáticos oriundos da aplicação de biossólidos
em solos.
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4. METODOLOGIA
As avaliações do potencial de impacto toxicológico realizadas nesse estudo basearamse nos dados de toxicidade obtidos na ferramenta USEtoxTM. Além do consenso científico
obtido, ela oferece a possibilidade de obtenção dos FCs considerando dados ambientais do
Brasil, o que não ocorre com outras ferramentas do gênero. Tendo em vista o primeiro
objetivo do presente trabalho, ou seja, a análise dos limites estabelecidos na CONAMA
498/20, este diferencial pode revelar possíveis resultados não observados para o meio
ambiente brasileiro, uma vez que eles foram replicados de norma internacional da US EPA
(1993), além de utilizar outra metodologia da empregada pela referida agência, conforme
descrito na seção anterior.
O USEtox foi executado para gerar os Fatores de Caracterização de todas as
substâncias inorgânicas disponíveis em seu banco de dados. Optou-se pela análise deste grupo
químico de substâncias tendo em vista que, conforme estudos anteriores mostraram, os
compostos orgânicos geralmente apresentam um potencial tóxico significativamente menor na
reutilização de lodo de esgoto (HARDER et al., 2017; SINGH; AGRAWAL, 2008; TARPANI
et al., 2020). Foram considerados os dados padrões disponíveis na versão mais recente da
ferramenta (versão 2.12), publicada em 11 de novembro de 2019.
Os FC foram obtidos para o potencial de impactos ecotoxicológicos e à toxicologia
humana – esta última compreendendo doenças cancerígenas e não cancerígenas. Ambos
foram calculados para dois compartimentos ambientais: a emissão das substâncias químicas
em solos naturais e agrícolas. Considerou-se os dados de solo natural como um meio de
emular os riscos relacionados à aplicação de biossólidos para restauração ambiental ou
reflorestamento, uma vez que estas práticas passaram a ser permitidas no Brasil pela
resolução vigente. Adianta-se, no entanto, que os FC ecotoxicológicos apresentaram os
mesmos valores para os dois compartimentos ambientais, dado que os FF e XF são os
mesmos para a avaliação ecotoxicológica (enquanto para avaliação do potencial toxicológico
a humanos considera-se a absorção via produtos agrícolas, levando à diferença nesses
compartimentos).
As concentrações das substâncias a serem estudadas foram então multiplicadas pelos
seus respectivos fatores de caracterização de cada cenário, gerando assim a Pontuação de
Impacto para cada concentração.

38

4.1. Análise dos limites estabelecidos da Resolução CONAMA 498/20
A avaliação da toxicidade dos limites máximos permitidos quanto à concentração de
substâncias inorgânicas que consta na referida Resolução foi baseada em metodologia
utilizada por Lim, Lam e Schoenun (2010) e Taylor, Edwards e Walker (2020). Os dois
estudos realizaram um comparativo entre as quantidades conhecidas de poluentes lançados no
meio ambiente e seus respectivos potenciais toxicológicos. A Tabela 3 a seguir traz os valores
dos Fatores de Caraterização obtidos para as substâncias inorgânicas com limites
estabelecidos na Resolução CONAMA 498/20.
Tabela 3. Fatores de Caracterização das substâncias com limites estabelecidos pela
CONAMA 498/20.
Solo agrícola
Substância
química

As(III)
As(V)
Ba(II)
Cd(II)
Cr(III)
Cr(VI)
Cu(II)
Hg(II)
Mo(VI)
Ni(II)
Pb(II)
Se(IV)
Zn(II)
TOTAL
Fonte: o autor.

FC para toxicidade
humana (casos/kgemitido)
canceríg.
não canc.
1,98E-04
1,47E-02
1,98E-04
1,47E-02
0,00E+00
1,76E-05
3,08E-04
8,26E-02
0,00E+00
3,10E-10
5,42E-04
1,22E-06
n/a
1,16E-04
1,85E-02
2,19E+00
n/a
3,08E-03
2,01E-04
1,13E-05
8,36E-05
2,93E-02
0,00E+00
n/a
0,00E+00
9,53E-03
2,00E-02
2,34E+00

Solo
FC para
Ecotoxicidade
(PAF.m³.dia/ kg)
3,35E+03
8,88E+03
4,60E+03
3,80E+05
4,22E+03
2,05E+04
2,75E+04
1,13E+04
1,51E+01
3,25E+04
3,51E+03
2,61E+03
3,09E+04
5,30E+05

Solo natural

FC para toxicidade
humana (casos/kgemitido)
canceríg.
1,83E-05
1,83E-05
0,00E+00
7,34E-07
0,00E+00
4,63E-04
n/a
2,04E-05
n/a
5,97E-06
1,09E-08
0,00E+00
0,00E+00
5,26E-04

não canc.
1,36E-03
1,36E-03
1,76E-05
1,97E-04
3,76E-12
1,04E-06
1,51E-08
2,42E-03
5,86E-06
3,36E-07
3,82E-06
n/a
1,26E-05
5,37E-03

Observa-se que todas as substâncias com limites estabelecidos na CONAMA 498/20
estavam disponíveis na base de dados do USEtox. No entanto, alguns FCs são marcados como
“n/a” devido à falta de dados de entrada da substância para o cálculo adequado pela
ferramenta; enquanto que os marcados como “0,00E + 00” significam que a substância não
desencadeou efeitos observáveis para a categoria de impacto em questão. Ainda, a ferramenta
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disponibiliza os impactos referentes a dois estados de oxidação para os contaminantes
químicos arsênio (As) e cromo (Cr), enquanto que a referida resolução traz valores únicos
para ambos; nestes casos ambos os FCs foram avaliados. Como os FC ecotoxicológicos são
iguais para ambos os cenários de aplicação do biossólido considerados neste estudo, os dados
ecotoxicológicos estão categorizados como “solo” e podem ser entendidos como sendo
aplicáveis a ambos os compartimentos.
Os FCs obtidos para cada substância foram multiplicados pela respectiva
concentração máxima aceita para o biossólido classe 2 (Tabela 2), para a obtenção das PIs
para cada uma destas substâncias. Posteriormente, as PIs obtidas para cada cenário foram
somadas e a contribuição de cada substância foi normalizada em termos percentuais do total
de impacto oferecido. De modo similar, foram somadas as concentrações dos limites
permitidos pela CONAMA 498/20 constantes na Tabela 2, e calculada a contribuição
individual, em porcentagem, para esse somatório. Por fim, ambos valores foram comparados a
fim de se revelar possíveis discrepâncias entre os limites máximos permitidos e o potencial de
impacto toxicológico aceito pela resolução. Optou-se por focar a análise dos resultados para o
biossólido classe 2, tendo em vista os maiores riscos toxicológicos devido aos limites mais
permissivos. Paralelamente a esta análise, foram avaliados os FCs para os demais
componentes inorgânicos existentes no banco de dados do USEtox, na intenção de verificar a
existência de potenciais de impacto relevantes que sejam oriundos de elementos químicos
inorgânicos não contemplados na resolução.
4.2. Análise de lodos produzidos em ETEs do estado de São Paulo
Para a segunda parte do objetivo, foram analisados e comparados o potencial toxicológico
contido em diferentes lodos produzidos no processo de tratamento de esgoto
predominantemente doméstico. Para tanto, foram obtidos laudos de caracterização de lodos
produzidos em três Estações de Tratamento de Esgoto distintas do estado de São Paulo. Todas
elas realizam o tratamento do esgoto por sistema de lodos ativados e contam com algum
sistema de tratamento da fase sólida, com o objetivo de reduzir seu volume e a quantidade de
água na massa do lodo produzido no tratamento. Segue uma descrição das características que
foram informadas pelas empresas e que podem ser relevantes para a interpretação da
avaliação do potencial toxicológico do lodo oriundo de cada uma delas. Adianta-se que,
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atendendo ao solicitado pelos contatos, os nomes das estações e detalhes mais específicos
sobre elas não serão divulgados.
4.2.1. Descrição das Estações produtoras dos lodos estudados
A ETE A está situada a cerca de 100 quilômetros da cidade de São Paulo e trata uma
vazão média de 240 L/s de Esgotos, atendendo os cerca de 160 mil habitantes da cidade em
que está inserida. As principais atividades econômicas da região por ela atendida são
relacionadas a comércio e serviços, sendo a contribuição de esgoto industrial recebida na
estação de aproximadamente 2%. Ressalta-se, no entanto, que esta ETE recebe o lodo
produzido em estações de tratamento de água da região para ser tratado junto com o esgoto
doméstico. O processo de tratamento da fase sólida é composto por adensadores e centrífugas
de lodo; realiza-se também a dosagem de polímero para o adensamento do resíduo. A
capacidade de projeto é de produzir uma média de 16 toneladas por dia de lodo, com 20% de
teor de sólidos.
A ETE B está localizada na Região Metropolitana cidade de São Paulo e trata
aproximadamente 2.500 L/s de esgotos, o qual é proveniente de um conjunto de cidades na
região. A capacidade de projeto desta é para atender mais de 1 milhão de habitantes, e foi
estimado que 5% do esgoto que chega na estação é de origem industrial. O tratamento da fase
sólida de esgotos é composto por adensadores, biodigestores e desaguadores mecanizados – e
contempla a dosagem de cloreto férrico como agente coagulante e hidróxido de cal como
agente alcalinizante.
A ETE C também se situa na Região Metropolitana de São Paulo e atende uma parte
considerável da cidade, além de outros municípios da Região Metropolitana. É uma estação
de grande porte, que trata uma vazão superior a 7.000 L/s. Estima-se que 2% desse total seja
de proveniente de fontes industriais. O tratamento da fase sólida da estação é composto por
adensadores, centrífugas, digestores anaeróbios e desaguamento mecânico, e realiza-se a
dosagem de polímero acrilamida como agente adensador.
Até o momento desta pesquisa, todo o lodo produzido nessas estações é encaminhado
para aterros sanitários regulares.
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4.2.2. Análise dos laudos de caracterização dos lodos e assunções
Foi possível ter acesso a um total de dez laudos de caracterização dos lodos
produzidos nas estações mencionadas. Estes serviços foram contratados pelas empresas
concessionárias do serviço de saneamento com objetivo de caracterizar e classificar os lodos
enquanto sua natureza como resíduo, de acordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Deste modo, eles foram coletados seguindo o descrito na ABNT
10007/2004 (2004a), que define os procedimentos para obtenção de amostras que garantam a
representatividade do resíduo, além dos equipamentos a serem utilizados, e as diretrizes para
o armazenamento dos materiais coletados até o momento de sua análise em laboratório.
Para a caracterização e classificação dos lodos, os ensaios seguiram as normas ABNT
10005 e 10006/2004 (2004b, 2004c) – referentes aos procedimentos para extrato de lixiviado
e de solubilizado de resíduos sólidos, respectivamente. O ensaio de lixiviação busca avaliar a
capacidade de dissolução de substâncias presentes no resíduo e, de um modo geral, consiste
em misturar uma porção deste material com água deionizada e solução ácida, e manter essa
mistura em estado de agitação por cerca de 18 horas à temperatura ambiente. A extração do
extrato de lixiviado é feita por meio de filtração pressurizada, e o material obtido é então
analisado quanto a concentração de determinadas substâncias orgânicas e inorgânicas, o que
possibilitará a determinação de sua periculosidade.
O ensaio de solubilização, por sua vez, busca avaliar o potencial de diluição de
substâncias possivelmente contidas no resíduo. A amostra a ser analisada deve ser seca em
estufa e então misturada com água deionizada. Esta solução é então submetida a um estado de
agitação lenta por um período de 5 minutos e permanecerá em repouso por 7 dias, para
posteriormente ser microfiltrada. O material filtrado é o extrato solubilizado que será
analisado para a classificação do resíduo como inerte ou não inerte, a depender da
concentração das substâncias nele identificadas. Todas as análises obtidas caracterizaram os
lodos como Classe II-A, ou seja, não perigoso e não inerte, de acordo com o constante na
norma ABNT 10004/2004 (2004d).
Os laudos obtidos são compostos pelos resultados dos ensaios de lixiviação e
solubilização para a mesma amostragem de lodo. Como a toxicidade é um dos fatores que
confere periculosidade ao resíduo (ABNT, 2004d), a maior parte das substâncias inorgânicas
de interesse neste trabalho foram analisadas em ambos os ensaios. Os laudos foram realizados
por diferentes laboratórios, e todos eles continham o selo de acreditação internacional na
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norma ISO 17025/2017 (ISO, 2017) referente à gestão de qualidade de testes laboratoriais.
Vale observar que nenhuma das concentrações obtidas estava acima dos limites estabelecidos
na CONAMA 498/20.
Foram obtidos quatro laudos para a ETE A, quatro para a ETE B e dois laudos para a
ETE C; todos eles realizados no período entre os anos 2020 e 2021. Em cada um destes, os
resultados dos dois ensaios mencionados trouxeram informações distintas quanto às
concentrações das substâncias inorgânicas. Diante disso, optou-se por selecionar as
concentrações mais altas dentre as obtidas para a mesma substância em um mesmo laudo,
com o objetivo de avaliar o pior cenário quanto à toxicidade dos lodos. Após a realização
desta seleção cada laudo para cada substância inorgânica, foram calculados os valores
máximos e médios destas concentrações quantificadas no lodo produzido em cada ETE, o
qual foi compilado na Tabela 4.
Parte das concentrações informadas nos laudos se encontravam em mg/L, enquanto
outras em mg/kg. Para a conversão das unidades, foi considerada a densidade média do lodo
como sendo de 1,05 mg/L, valor observado na literatura para lodos desaguados com um teor
de sólidos entre 20 e 40 % (ANDREOLI; VON SPERLING; FERNANDES, 2007). Deste
modo, todos os valores são apresentados em mg/kg – visto que esta é a dimensão utilizada
para o cálculo das pontuações de impacto.
As quatro coletas do lodo produzido na ETE A foram realizadas em agosto e
novembro de 2020, e em maio e setembro de 2021. O pH das amostras brutas variaram de 5,1
a 7,7 e o teor de sólidos de 26,57 a 76,54%. Os laudos desta estação foram os que mais
apresentaram valores abaixo do limite de quantificação.
As amostras da ETE B foram coletadas em novembro de 2020 e abril, setembro e
dezembro de 2021 e, por conta de o tratamento contar com a adição de agente alcalinizante
apresentavam pH mais alto, variando entre 10,2 e 12,1. O teor de sólidos médio das amostras
foi de 35%. Por fim, as coletas do resíduo produzido na ETE C ocorreram em abril e
dezembro de 2020, e apresentavam o teor de sólidos de 20 e 28%, e pH de 7,3 e 7,9.
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Tabela 4. Concentração das substâncias inorgânicas nos lodos de esgoto

ETE A
méd.
máx.
Alumínio total
0,111
0,344
Arsênio total
0,001
0,005
Bário total
0,354
0,620
Cádmio total
0,009
0,036
Chumbo total
0,001
0,003
Cobre total
0,002
0,006
Cromo total
0,002
0,005
Cromo hexavalente
0,190
0,760
Estanho total
<2
Ferro total
1,429
109,0
Manganês total
1,059
1,500
Mercúrio total
<0,0002 mg/L
<0,5
Molibdênio total
Níquel total
<0,5
Prata total
<0,005
<0,008
Selênio total
Sódio total
9,257
23,905
Zinco total
0,312
1,0
* exceto quando informada a unidade mg/L.
Parâmetros (mg/kg*)

ETE B
méd.
máx.
0,952
2,976
0,001
0,005
1,067
1,379
0,002
0,007
0,001
0,003
0,222
0,413
0,018
0,034
0,113
0,450
<2
5,757
23,0
2,800
5,400
<0,0002 mg/L
<0,5
<0,5
<0,005
<0,008
11,709
23,762
2,005
5,0

ETE C
méd.
máx.
0,390
0,701
0,004
0,008
0,146
0,232
0,003
0,004
0,002
0,003
0,005
0,009
0,006
0,009
1,000
1,000
<2
63,500
94,0
1,850
1,900
<0,0002 mg/L
<0,5
<0,5
<0,005
<0,008
31,929
44,448
0,5
1,0

Fonte: o autor.

As concentrações finais de cada substância inorgânica dos quatro laudos foram então
multiplicadas pelos seus respectivos Fatores de Caracterização obtidos no USEtox para
obtenção das Pontuações de Impacto de cada substância. Como arsênio e ferro contam com
FC para dois estados de oxidação (Ar+3, Ar+5; Fe+2, Fe+3), a concentração total encontrada foi
inicialmente dividida em 50% para cada um desses estados, com a intenção de mostrar o
impacto potencial oferecido por cada uma. Ademais, é exigência da norma que a massa bruta
de cada amostra seja analisada previamente aos ensaios de lixiviação e solubilização quanto a
concentração de determinadas substâncias, dentre elas o cromo hexavalente. Assim sendo, a
concentração específica para esse estado de oxidação do cromo foi quantificada, e então
optou-se por atribuir as concentrações de cromo total obtidas nos outros ensaios como sendo
integralmente referentes ao Cr+3.
4.2.3. Avaliação do impacto dos limites de quantificação apresentados nos ensaios
Como pode ser visto na Tabela 4, os laudos de caracterização dos lodos trazem alguns
valores das concentrações das substâncias analisadas como estando abaixo dos limites de
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quantificação. Aventou-se a possibilidade de que estas substâncias que não foram detectadas
em nenhum laudo com os métodos e procedimentos utilizados podem estar presentes no lodo
em concentrações próximas ao limite de detecção e eventualmente contribuir para um
potencial de impacto significativo. Por conta disso, uma avaliação em paralelo foi realizada:
elencou-se os menores limites de quantificação mencionados nos laudos (dentre os ensaios de
lixiviação e solubilização; todos os laudos trazem os mesmos limites de quantificação) para
estas substâncias e os valores destes limites foram então substituídos por concentrações 0,1
unidade inferior, conforme mostrado na Tabela 5. Essas concentrações foram multiplicadas
pelos seus respectivos Fatores de Caracterização para obtenção das Pontuações de Impacto
toxicológicos que podem vir a estar presentes nas amostras estudadas.
Tabela 5. Valores atribuídos para a análise do impacto dos limites de quantificação.

Parâmetros
Estanho total
Mercúrio total
Molibdênio total
Níquel total
Prata total
Selênio total
Fonte: o autor.

Limites de
quantificação

Valores
atribuídos

<2
<0,0002
<0,5
<0,5
<0,005
<0,008

1,9
0,00019
0,49
0,49
0,0049
0,0079
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5. RESULTADOS
5.1. Análise da Resolução CONAMA 498/20
Os resultados a seguir referem-se à análise da Resolução CONAMA 498/20 com
relação ao potencial de impacto toxicológico nos valores limites para as concentrações de
substâncias inorgânicas potencialmente tóxicos.
5.1.1. Pontuações de Impacto e Impressões gerais
A Tabela 4 mostra as PIs calculadas para cada uma das substâncias regulamentadas
pela CONAMA 498/20, considerando o biossólido Classe 2. De um modo geral, a
regulamentação cumpre seu objetivo de restringir proporcionalmente a quantidade permitida
para as substâncias mais tóxicas. Isso pôde ser assumido ao comparar a última linha da Tabela
3 – que mostra somatória do impacto potencial para os compostos químicos mencionados na
Resolução –, com a somatória das Pontuações de Impacto mostradas na Tabela 4 para as
mesmas substâncias: os valores do último grupo mencionado são da ordem de grandeza pelo
menos 3 vezes menores. Em uma análise individual, esse padrão é bem representado pelo
cádmio, uma substância com um dos maiores FCs – o maior para impactos ecotoxicológicos –
mas o limite restritivo imposto pela Resolução se mostra efetivo em controlar seu potencial
tóxico. No entanto, uma análise mais profunda revelou pontos com oportunidade de melhoria
da segurança ambiental no uso de biossólidos.
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Tabela 6. Pontuação de Impactos toxicológicos para o biossólido Classe 2

Solo agrícola
toxicidade humana
(casos/kgemitido)

Substância
química

As(III)
As(V)
Ba(II)
Cd(II)
Cr(III)
Cr(VI)
Cu(II)
Hg(II)
Mo(VI)
Ni(II)
Pb(II)
Se(IV)
Zn(II)
Somatório

PI doenças
canceríg.

PI doenças não
canceríg.

1,49E-08
1,49E-08
0,00E+00
2,62E-08
0,00E+00
1,63E-06
1,05E-06
8,44E-08
7,02E-08
0,00E+00
2,89E-06

1,10E-06
1,10E-06
2,29E-08
7,02E-06
9,29E-13
3,66E-09
4,98E-07
1,25E-04
2,31E-07
4,75E-09
2,46E-05
7,15E-05
2,31E-04

Solo

PI ecotoxicidade
(PAF.m3.dia/kg)

2,51E-01
6,66E-01
5,98E+00
3,23E+01
1,27E+01
6,16E+01
1,18E+02
6,42E-01
1,13E-03
1,36E+01
2,95E+00
2,61E-01
2,32E+02
4,81E+02

Solo natural
toxicidade humana
(casos/kgemitido)
PI doenças
canceríg.

PI doenças
não canceríg.

1,37E-09
1,37E-09
0,00E+00
6,24E-11
0,00E+00
1,39E-06
1,17E-09
2,51E-09
9,16E-12
0,00E+00
0,00E+00
1,39E-06

1,02E-07
1,02E-07
2,29E-08
1,67E-08
1,13E-14
3,12E-09
6,47E-11
1,38E-07
4,39E-10
1,41E-10
3,21E-09
9,42E-08
4,82E-07

Fonte: o autor.

O ranking dos cenários que apresentam os maiores riscos, tendo em vista as PIs
agregadas são: impactos ecotoxicológicos em solo, casos de doenças não cancerígenas em
solo agrícola, casos de doenças cancerígenas em solo agrícola, casos de doenças cancerígenas
em solo natural e, por último, casos de doenças não cancerígenas em solo natural. Chama
atenção o fato das PIs ecotoxicológicas apresentarem valores pelo menos 5 ordens de
magnitude maiores do que os previstos para humanos. O Cr (III) é a substância que melhor
exemplifica essa disparidade: para riscos à saúde humana, representa uma PI da ordem de no
máximo 10-13, enquanto para o ecossistema de água doce este valor é 14 ou 15 ordens de
magnitude maior. A PI total para este cenário indica que até 481 espécies podem ser
impactadas para cada kg de biossólido aplicado no solo, enquanto seria necessária a aplicação
de 10.000 kg de biossólido para manifestar doenças não cancerígenas em dois seres humanos.
As substâncias que mais contribuem para o alto valor agregado da PI ecotoxicológica são:
zinco (Zn), cobre (Cu) e cromo (Cr III), com os valores de 2,32E+02; 1,18E+02 e 1,27E+01,
respectivamente.
Com relação aos impactos toxicológicos previstos para humanos, o maior valor
agregado ocorre para solo agrícola. O potencial de casos de doenças não cancerígenas para
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solos agrícolas apresentou o maior montante, com Zinco (Zn) e Mercúrio (Hg) sendo os
contribuintes mais representativos. Na próxima subseção a comparação entre a PI e os limites
permitidos será avaliada em detalhes. Os impactos à saúde humana relacionados à aplicação
do biossólido na restauração do solo, aqui emulados pelo cenário de solo natural, confirmaram
não representar um grande problema, o que está de acordo com o encontrado em Harder et al.
(2017). Porém, este tipo de aplicação de biossólido pode representar maiores riscos para
outras espécies, uma vez que as PIs obtidas na avaliação ecotoxicológica foram as maiores.
5.1.2. O potencial toxicológico e os limites estabelecidos
A expectativa era que os valores declarados na resolução variassem de acordo com o
risco toxicológico previsto para cada substância no USEtox, no intuito de manter os níveis de
toxicidade em baixo risco para todas as substâncias. Nesse sentido, considerando que constam
13 substâncias com limites no total, uma divisão por igual dos riscos relativos a estas seria de
7,7% para cada uma (isso pressupõe que as discrepâncias de PIs entre os diferentes estados de
oxidação do mesmo produto químico devem ser gerenciadas de acordo, a despeito de como
resolução vigente trata a questão). O gráfico a na Figura 6 mostra os valores normalizados dos
limites para a concentração das substâncias químicas potencialmente tóxicas estabelecidos na
CONAMA 498/20, e os gráficos b-f mostram as PIs normalizados dos 5 cenários avaliados
neste estudo – sendo que as contribuições menores que 5% foram agrupadas na parcela
“outros”.
Existem variações consideráveis entre as categorias de impacto e os compartimentos
ambientais. Os limites estabelecidos para Zinco e Cobre são os menos restritivos e, portanto,
apresentam as maiores porcentagens no gráfico a (42,25% e 24,22% respectivamente). Os
dois elementos também estão entre os maiores contribuintes para o somatório das PIs, sendo
os mais representativos com relação ao impacto de doenças não cancerígenas (30,98% e
19,52% para Zn) e impactos ecotoxicológicos (48,17% para Zn e 24,60% para Cu).
O cromo também representa riscos consideráveis à saúde humana e aos ecossistemas,
e este ponto se torna mais crítico se for assumido que toda a massa do elemento ocorre na
forma de Cr (VI), que tem um potencial toxicológico mais impactante que o Cr (III) (NATALDA-LUZ et al., 2009). Devido à discrepância entre as duas PIs, algumas alternativas poderiam
ser utilizadas para um melhor gerenciamento de risco na resolução. Não obstante, as PIs
normalizadas para a substância – 12,81% para o levantamento ecotoxicológico, e de 56,3% e
99,5% para doenças humanas cancerígenas – indicam que o estabelecimento de um limite
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mais restritivo otimizaria o gerenciamento de risco.

Figura 6. Valores normalizados dos limites para biossólido Classe 2 segundo a CONAMA 498/20 (a) e
as respectivas PIs para os cenários estudados. *No gráfico a, a parcela indicada como Cr se
refere a cromo total, e nos demais se refere especificamente a Cr (VI).

Outro caso que chama atenção são as altas contribuições do mercúrio (Hg) para as PIs
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relativas à riscos humanos: 36,4% e 54% para solos agrícolas e 28,6% para casos de doenças
não cancerígenas em solo natural, mesmo tendo o limite mais restritivo, representando apenas
0,32% do total de massa das substâncias químicas potencialmente tóxicos permitidas pela
resolução. O fato de ele responder pela maior contribuição para o risco de doenças não
cancerígenas a humanos em solos agrícolas permite inferir que há espaço para limites mais
restritivos.
As PIs relativas a doenças não cancerígenas em solo natural (Figura 6, gráfico f)
mostram altas contribuições de ambas as formas de Arsênio (As (III) e As (V)) respondendo
cada uma por 21,10% do impacto potencial previsto para biossólido classe 2. Se levar em
consideração que essas pontuações devem ser somadas para corresponder ao valor total
permitido pela CONAMA 498/20, o elemento químico responderá por 42,2% do impacto
previsto para aquele cenário. No entanto, uma vez que as PIs em solos naturais foram as que
mostraram valores mais baixos, e que o potencial de impacto do As foi destacado apenas neste
cenário, entendeu-se que a substância não deve ser considerada prioritária.
Por fim, como a PI total para ecotoxicidade em solos apresentou números
consideravelmente maiores do que os dos outros compartimentos ambientais, é plausível
considerar a revisão dos limites constantes na CONAMA 498/20 à luz desses resultados,
dando prioridade para as substâncias químicas que foram destacados por este estudo (Zn, Cu,
Cr e Cd).
5.1.3. Potencial Toxicológico de outros elementos inorgânicos
Como avaliação complementar do CONAMA 498/20, foram calculados os FCs para
todas as substâncias inorgânicas disponíveis na versão atual do USEtox, os quais são
apresentados na Tabela 5 a seguir, a qual traz também os respectivos valores normalizados
considerando o total das pontuações de impacto para cada cenário. As linhas em negrito
indicam substâncias não contempladas no regulamento.
O fato mais relevante sobre esses resultados é de o Alumínio deter o maior FC para
impactos ecotoxicológicos: 2,58x105 – o equivalente a 21,6% do impacto previsto para a
categoria. O segundo produto químico de maior impacto para a mesma categoria é o Ferro (Fe
(III)), responsável por 14,5% do impacto total. Esses resultados estão de acordo com o
apontado por Groth e colaboradores (2016), sobre os riscos de substâncias possivelmente
presentes em biossólidos e que não constam com limites legais. Isto é exemplificado com o
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fato de o alumínio estar entre as principais substâncias responsáveis por toxicidade no Brasil
em solos com pH abaixo de 5 (ECHART; CAVALLI-MOLINA, 2001). Tais achados podem
embasar a realização de novas pesquisas sobre os impactos nos ecossistemas (à despeito de
sua função como micronutrientes vegetais) considerando a utilização de biossólidos, com o
intuito de avaliar se é justificável que elas sejam regulamentadas, pela referida Resolução
Federal ou de outro modo.
Tabela 7. Fatores de Caracterização e seus valores normalizados para substâncias inorgânicas.

Solo agrícola
Substância

FC para Toxicidade
humana
(casos/kg emitido)

%

Solo

Solo natural

FC para ecotoxicidade

FC para Toxicidade
humana

(PAF.m3.dia/kg)

%

(casos/kg emitido)

8,91E+04
7,45
Ag(I)
3,56E-02
1,48
4,27E-05
Al(III)
n/a
n/a
2,58E+05
21,61
As(III)
1,49E-02
0,62
3,35E+03
0,28
1,38E-03
As(V)
1,49E-02
0,62
8,88E+03
0,74
1,38E-03
Ba(II)
1,76E-05
0,00
4,60E+03
0,38
1,76E-05
Be(II)
6,72E-05
0,00
2,73E-08
6,65E+03
0,56
Cd(II)
8,29E-02
3,46
3,80E+05
31,79
1,98E-04
Co(II)
n/a
n/a
3,03E+04
2,54
Cr(III)
3,10E-10
0,00
4,22E+03
0,35
3,76E-12
Cr(VI)
5,44E-04
0,02
2,05E+04
1,72
4,64E-04
Cs(I)
n/a
n/a
5,72E+03
0,48
Cu(II)
1,16E-04
0,00
2,75E+04
2,30
1,51E-08
Fe(II)
n/a
n/a
2,21E+03
0,18
Fe(III)
n/a
n/a
1,74E+05
14,55
Hg(II)
2,20E+00
92,01
1,13E+04
0,94
2,44E-03
Mn(II)
n/a
n/a
3,32E+03
0,28
Mo(VI)
3,08E-03
0,13
1,51E+01
0,00
5,86E-06
Ni(II)
2,12E-04
0,01
3,25E+04
2,72
6,30E-06
Pb(II)
2,94E-02
1,23
3,51E+03
0,29
3,83E-06
Sb(III)
6,02E-05
0,00
1,87E-05
2,73E+02
0,02
Sb(V)
3,56E-05
0,00
1,86E-05
4,25E+04
3,55
Se(IV)
0,00E+00
0,00
2,61E+03
0,22
0,00E+00
Sn(II)
0,00E+00
0,00
0,00E+00
1,37E+03
0,12
Sr(II)
n/a
n/a
2,55E+04
2,14
Tl(I)
6,71E-05
0,00
6,56E-05
5,84E+03
0,49
V(V)
5,22E-05
0,00
8,30E-06
2,05E+04
1,72
Zn(II)
9,53E-03
0,40
3,09E+04
2,58
1,26E-05
Obs.: Linhas em negrito indicam as substâncias não reguladas pela CONAMA 498/20.
Fonte: o autor.

%
0,71
22,72
22,72
0,29
0,00
3,27
0,00
7,66
0,00
40,32
0,10
0,10
0,06
0,31
0,31
0,00
0,00
1,08
0,14
0,21
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5.2. Análise do potencial toxicológico das substâncias inorgânicas nos lodos
Neste item são apresentadas as pontuações de impacto calculadas para as
concentrações médias e máximas de cada uma das substâncias inorgânicas que foram
quantificadas nos ensaios de caracterização dos lodos das três ETEs, cujos resultados foram
mostrados na Tabela 4 previamente. A seguir, a Tabela 8 mostra os resultados obtidos para o
lodo da ETE A.
Tabela 8. Pontuação de Impacto das substâncias inorgânicas presentes no lodo da ETE A.
Solo agrícola
Toxicidade humana
(casos/kgemitido)

Substância
química

Al
As (III)
As (V)
Ba
Cd
Pb
Cu

PI doenças
canceríg.

PI doenças não
canceríg.

1,18E-13
4,72E-13
1,18E-13
4,72E-13
0,00E+00
0,00E+00
2,86E-12
1,11E-11
5,97E-14
2,39E-13
0,00E+00
0,00E+00
1,03E-10
4,12E-10
0,00E+00
0,00E+00
1,06E-10
4,25E-10

8,74E-12
3,49E-11
8,74E-12
3,49E-11
6,25E-12
1,09E-11
7,67E-10
2,99E-09
2,09E-11
8,38E-11
2,21E-13
6,62E-13
7,37E-19
1,47E-18
2,32E-13
9,28E-13
2,97E-09
9,53E-09
3,78E-09
1,27E-08

méd.
máx.
méd.
máx.
méd.
máx.
méd.
máx.
méd.
máx.
méd.
máx.
méd.
máx.

méd.
Cr (III)
máx.
méd.
máx.
méd.
Fe (II)
máx.
méd.
Fe (III)
máx.
méd.
Mn
máx.
méd.
Zn
máx.
méd
Somatório
máx
Fonte: o autor.
Cr (IV)

Solo

PI ecotoxicidade
(PAF.m3dia/kg)

Solo natural
Toxicidade humana
(casos/kgemitido)
PI doenças
canceríg.

PI doenças
canceríg.

2,87E-02
8,88E-02
1,99E-06
7,97E-06
5,29E-06
2,11E-05
1,63E-03
2,85E-03
3,53E-03
1,38E-02
2,50E-06

1,09E-14
4,36E-14
1,09E-14
4,36E-14
0,00E+00
0,00E+00
6,82E-15
2,66E-14
7,79E-18

8,08E-13
3,23E-12
8,08E-13
3,23E-12
6,23E-12
1,09E-11
1,83E-12
7,13E-12
2,73E-15

1,00E-05
5,24E-05

3,11E-17
-

1,09E-14
2,87E-17

1,57E-04
1,00E-05

0,00E+00

8,60E-17
8,94E-21

2,01E-05
3,90E-03

0,00E+00
8,79E-11

1,79E-20
1,98E-13

1,56E-02
4,89E-02
1,20E-01
3,85E+00
9,48E+00
3,51E-03
4,98E-03
9,63E-03
3,09E-02
3,95E+00
9,76E+00

3,52E-10
0,00E+00
0,00E+00
8,79E-11
3,52E-10

7,91E-13
3,92E-12
1,26E-11
1,38E-11
3,79E-11
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Tendo em vista o somatório da Pontuação de Impacto de cada cenário, nota-se que é
mantido o padrão de o potencial ecotoxicológico ser consideravelmente mais alto que os
demais, nesse caso sendo pelo menos 8 ordens de grandeza maior do que para toxicidade
humana. Ferro III foi a substância com a maior pontuação de impacto observada (3,85 e 9,48
PAF.m³.dia/kg para a média das concentrações e para a concentração máxima,
respectivamente), representando mais de 97% do agregado das PIs ecotoxicológicas. Os
próximos contribuintes mais representativos são ferro II, alumínio e zinco.
Vale ressaltar que um dos laudos da ETE A registrou a concentração de ferro total de
109 mg/kg, o que foi a maior concentração obtida dentre todas as substâncias de todos os
laudos de lodos avaliados. Tal fato pode ser consequência do recebimento de lodo de estação
de tratamento de água, como foi informado, uma vez que o cloreto férrico é um dos agentes
coagulantes mais utilizados neste processo de tratamento. À despeito do ferro, e do cádmio
que também apresentou concentrações ligeiramente mais altas que o das outras ETEs, todas as
outras substâncias quantificadas no lodo desta ETE tiveram concentrações médias mais baixas
do que nos outros lodos analisados.
Quanto à toxicidade humana, o cenário de doenças não cancerígenas considerando a
utilização do lodo em solos agrícolas é o maior representativo (1,27x10-8 casos de doença/kg
de biossólido utilizado) sendo que o zinco responde por cerca de 75% desse valor. Apesar do
cenário para doenças cancerígenas apresentar uma baixa PI, este é quase que totalmente
representado pela concentração do cromo hexavalente (Cr (VI)), cuja concentração também
não pode ser desprezada.
As PIs obtidas para as substâncias identificadas nos lodos produzidos na ETE B
(Tabela 9) também mostram alumínio (Al) e o ferro trivalente (Fe (III)) como os maiores
contribuidores para a ecotoxicidade em organismos de água doce, enquanto o terceiro maior
contribuidor para o cenário seria o zinco. Os agregados de PIs para esse cenário (o mais alto
dentre os avaliados) foram de 0,83 e 3,00 PAF.m³.dia/kg para as concentrações médias e
máximas, respectivamente.
Zinco é novamente o maior contribuidor para a toxicidade humana: nos lodos desta
ETE a substância é responsável por 98% da PI total para o cenário mais significativo (tanto
para a concentração média e quanto para a máxima), doenças não cancerígenas considerando
a aplicação do biossólido em solos agrícolas. Estimou-se o potencial de ocorrência de 4,8x10-8
casos de doenças não cancerígenas por cada quilograma do lodo em questão aplicado em
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solos; o alto valor relativo se deve às altas concentrações média e máxima observada para a
substância (2 e 5 mg/kg), ambas sendo as mais altas para zinco dentre os três lodos
considerados. Ainda, do mesmo modo ao observado no lodo da ETE A, o cromo hexavalente
é praticamente o único contribuidor para as pontuações de impacto relacionadas a doenças
cancerígenas.
Tabela 9. Pontuações de impacto para as concentrações médias e máximas das substâncias inorgânicas
encontradas no lodo da ETE B.

Solo agrícola
Toxicidade humana
(casos/kgemitido)

Substância
química

Al
As (III)
As (V)
Ba
Cd
Pb
Cu

méd.
máx.
méd.
máx.
méd.
máx.
méd.
máx.
méd.
máx.
méd.
máx.
méd.
máx.

méd.
Cr (III)
máx.
méd.
máx.
méd.
Fe (II)
máx.
méd.
Fe (III)
máx.
méd.
Mn
máx.
méd.
Zn
máx.
méd
Somatório
máx
Fonte: o autor.
Cr (IV)

PI doenças
canceríg.

PI doenças não
canceríg.

1,18E-13
4,72E-13
1,18E-13
4,72E-13
0,00E+00
0,00E+00
5,87E-13
2,05E-12
9,95E-14
2,39E-13
0,00E+00
0,00E+00
6,10E-11
2,44E-10
0,00E+00
0,00E+00
6,19E-11
2,47E-10

8,74E-12
3,49E-11
8,74E-12
3,49E-11
1,88E-11
2,43E-11
1,57E-10
5,51E-10
3,49E-11
8,38E-11
2,57E-11
4,79E-11
5,53E-18
1,06E-17
1,37E-13
5,49E-13
1,91E-08
4,76E-08
1,94E-08
4,84E-08

Solo

PI ecotoxicidade
(PAF.m3dia/kg)

Solo natural
Toxicidade humana
(casos/kgemitido)
PI doenças
canceríg.

PI doenças
canceríg.

2,46E-01
7,69E-01
1,99E-06
7,97E-06
5,29E-06
2,11E-05
4,91E-03
6,35E-03
7,24E-04
2,53E-03
4,17E-06

1,09E-14
4,36E-14
1,09E-14
4,36E-14
0,00E+00
0,00E+00
1,40E-15
4,90E-15
1,30E-17

8,08E-13
3,23E-12
8,08E-13
3,23E-12
1,88E-11
2,43E-11
3,75E-13
1,31E-12
4,55E-15

1,00E-05
6,09E-03

1,09E-14
3,34E-15

1,14E-02
7,54E-05

3,11E-17
0,00E+00

6,22E-15
6,71E-20

1,45E-04
2,31E-03

0,00E+00
5,20E-11

1,29E-19
1,17E-13

9,24E-03
6,35E-03
2,54E-02
5,01E-01
2,00E+00
9,29E-03
1,79E-02
6,19E-02
1,54E-01
8,38E-01
3,00E+00

2,08E-10
0,00E+00
0,00E+00
5,21E-11
2,08E-10

4,69E-13
2,52E-11
6,28E-11
4,60E-11
9,53E-11
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As pontuações de impacto obtidas para os lodos produzidos na ETE C estão listadas na
Tabela 10. Os resultados seguem o mesmo padrão das anteriores, com o cenário da
ecotoxicidade em organismos de água doce mostrando uma pontuação de impacto agregada
pelo menos 8 ordens de grandeza maior que os outros, e tendo o ferro (III) como maior
contribuidor para o alto valor (5,12 e 8,18 PAF.m³.dia/kg, representando cerca de 96% do
somatório). Depois do Fe III, alumínio (Al) e ferro bivalente (Fe (II)) são os maiores
representantes para o cenário, respectivamente.
Tabela 10. Pontuação de Impacto para as concentrações máximas e médias das substâncias
inorgânicas presentes no lodo da ETE C.
Solo agrícola
Toxicidade humana
(casos/kgemitido)

Substância
química

Al
As (III)
As (V)
Ba
Cd
Pb
Cu

méd.
máx.
méd.
méd.
méd.
máx.
méd.
máx.
méd.
máx.
méd.
máx.

méd.
Cr (III)
máx.
Cr (IV)

-

méd.
máx.
méd.
Fe (III)
máx.
méd.
Mn
máx.
méd.
Zn
máx.
méd
Somatório
máx
Fe (II)

Fonte: o autor.

PI doenças
canceríg.

PI doenças não
canceríg.

3,77E-13
7,55E-13
3,77E-13
7,55E-13
0,00E+00
0,00E+00
1,03E-12
1,17E-12
1,99E-13
2,39E-13
0,00E+00
0,00E+00
5,42E-10
0,00E+00
0,00E+00
5,45E-10
5,45E-10

2,80E-11
5,59E-11
2,80E-11
5,59E-11
2,58E-12
4,10E-12
2,75E-10
3,15E-10
6,98E-11
8,38E-11
6,07E-13
9,92E-13
1,92E-18
2,65E-18
1,22E-12
9,53E-09
9,53E-09
9,99E-09
1,00E-08

Solo

PI ecotoxicidade
(PAF.m3dia/kg)

Solo natural
Toxicidade humana
(casos/kgemitido)
PI doenças
canceríg.

PI doenças
canceríg.

3,9E-07
7,01E-07
6,4E-06
1,28E-05
3,9E-07
1,69E-05
6,73E-04
1,07E-03
1,27E-03
1,45E-03
8,35E-06
1,00E-05
1,44E-04

3,49E-14
6,98E-14
3,49E-14
6,98E-14
0,00E+00
0,00E+00
2,45E-15
2,80E-15
2,60E-17
3,11E-17
-

2,59E-12
5,17E-12
2,59E-12
5,17E-12
2,57E-12
4,09E-12
6,57E-13
7,51E-13
9,10E-15
1,09E-14
7,88E-17

2,36E-04
2,61E-05

0,00E+00

1,29E-16
2,32E-20

3,62E-05
2,05E-02
7,01E-02
1,04E-01
5,52E+00
8,18E+00
6,14E-03
6,31E-03
3,09E-02
3,09E-02
5,75E+00
8,52E+00

0,00E+00
4,63E-10
0,00E+00
0,00E+00
4,63E-10
4,63E-10

3,22E-20
1,04E-12
1,26E-11
1,26E-11
2,72E-11
2,88E-11
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Além disso, o cromo hexavalente (Cr (VI)) se mostrou 99% responsável pelo
somatório de todo o potencial de doenças cancerígenas para humanos, o que se deve às
concentrações identificadas de 1 mg/kg da substância (nesse estado de oxidação) nas duas
amostras de lodo que foram produzidas nessa estação, as mais altas dentre as obtidas para os
três lodos. Explica-se que, como as concentrações obtidas para essa substância foram
idênticas, não foram calculados seus valores médios e máximos de PIs. Quanto ao potencial
de doenças não cancerígenas em humanos propiciado pela utilização do lodo em solo
agrícola, o maior representante no somatório das PIs – que totaliza de 9,99x10-9 e 1,00x10-8
casos/kg com as concentrações médias e máximas, respectivamente – é o zinco, que responde
por 92% dos valores.
Comparando o potencial toxicológico obtido para os três lodos analisados (vide
resumo na Tabela 11), observa-se que, dentre as máximas concentrações, a ETE A apresentou
o maior somatório de PI, para o cenário de ecotoxicidade e isso está diretamente ligado ao
fato de o lodo lá produzido ter apresentado a maior concentração de ferro total.
Tabela 11. Principais contribuidores para as Pontuações de Impacto dos lodos

Somatórios ETE A

Toxicidade humana (casos/kgemitido)

PI ecotoxicidade
(PAF.m3dia/kg)

Toxicidade humana (casos/kgemitido)
PI doenças
canceríg.

PI doenças
canceríg.

méd.

1,06E-10

3,78E-09

3,95E+00

8,79E-11

1,38E-11

máx.

4,25E-10

1,27E-08

9,76E+00

3,52E-10

Cr (VI) 97%

Zn (78%),
Cd (20%)

Fe (III) (97%),
Fe (II) (1%)

Cr (VI) 100%

méd.

6,19E-11

1,94E-08

8,38E-01

5,21E-11

3,79E-11
Zn (30%),
Ba (29-45%),
Cd (18-13%)
4,60E-11

máx.

2,47E-10

4,84E-08

3,00E+00

2,08E-10

9,53E-11

Cr (VI) 98%

Zn (98%)

Fe (III) (60%),
Al (25-30%)

Cr (VI) 100%

Zn (55-60%),
Ba (25-40%)

méd.

5,45E-10

9,99E-09

5,75E+00

4,63E-10

2,72E-11

máx.

5,45E-10

1,00E-08

8,52E+00

4,63E-10

Cr (VI) 100%

Zn (92%)

Fe (III) (96%),
Al (2%)

Cr (VI) 100%

2,88E-11
Zn (40%),
As (33%),
Ba (16%)

Principais contribuidores

Fonte: o autor.

Solo natural

PI doenças não
canceríg.

Principais contribuidores

Somatórios ETE C

Solo

PI doenças
canceríg.

Principais contribuidores

Somatórios ETE B

Solo agrícola
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Quando realizada a comparação entre os valores médios, a ETE C apresenta o
somatório de PIs mais elevado, para o mesmo cenário; do mesmo modo, a ETE B foi a que
apresentou os menores valores agregados para o cenário, o que também está diretamente
relacionado às baixas concentrações de ferro encontradas nos lodos lá produzidos. A despeito
de apresentar PIs comparativamente mais baixas, o potencial toxicológico do lodo da ETE A
não pode ser desconsiderado, e possivelmente está atrelado às contribuições de efluentes
industriais que a estação recebe, ou ainda a ligações clandestinas de esgoto.
Considerando que a divisão entre os dois estados de oxidação do ferro foi
arbitrariamente atribuída, analisou-se o que ocorreria caso todas as concentrações de ferro
fossem atribuídas integralmente ao ferro bivalente; nesse caso a ETE B teria as maiores PIs
médias e máximas para o cenário ecotoxicológico (0,34 e 1,02 PAF.m³.dia/kg,
respectivamente). A Figura 7 mostra como ficariam as outras pontuações nessa situação,
considerando as concentrações médias obtidas.
PI
Ecotoxicológico
(PAF.m3.dia/kg)
3,50E-01
3,00E-01
2,50E-01
2,00E-01
1,50E-01
1,00E-01
5,00E-02
0,00E+00

Al

As (III)

As (V)

Ba

Cd

Pb

Cu

Cr (III)

Cr (VI)

Fe (II)

ETE A 2,87E-02 1,99E-06 5,29E-06 1,63E-03 3,53E-03 2,50E-06 5,24E-05 1,00E-05 3,90E-03 9,77E-02
ETE B 2,46E-01 1,99E-06 5,29E-06 4,91E-03 7,24E-04 4,17E-06 6,09E-03 7,54E-05 2,31E-03 1,27E-02
ETE C 1,01E-01 6,38E-06 1,69E-05 6,73E-04 1,27E-03 8,35E-06 1,44E-04 2,61E-05 2,05E-02 1,40E-01

Fe (III)

Mn

Hg

Ni

3,51E-03
9,29E-03
6,14E-03

Ag

Se

Zn
Somatór
io
9,63E-03 1,49E-01
6,19E-02 3,44E-01
1,54E-02 2,85E-01

Substâncias Químicas

Figura 7. Comparação das Pontuações de Impacto ecotoxicológicas caso as concentrações obtidas
para o ferro fossem atribuídas a Fe (II).

Como visto na literatura (HARDER et al., 2017; TARPANI et al., 2020; YOSHIDA et
al., 2018) e nas análises da Resolução CONAMA 498/20, os valores mais altos obtidos para
potencial toxicológico humano se dão em termos de doenças não cancerígenas considerando a
aplicação do lodo em solo agrícola. Zinco (Zn) é o maior contribuidor em todos os casos, e a
ETE B foi a que apresentou os maiores valores dentre as PIs agregadas para o cenário. Como
previsto, a simulação da utilização do resíduo para o condicionamento de solos sem a intenção
de aproveitamento agrícola (ex. para recuperação florestal) oferece menos risco toxicológico à
seres humanos. Não obstante, os cenários trouxeram o bário (Ba) como uma substância que
pode demandar atenção com vistas ao risco de doenças cancerígenas.
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5.2.1. Avaliação do impacto dos limites de quantificação apresentados nos ensaios
Para as seis substâncias que não foram identificadas nos lodos das ETEs A, B e C.
buscou-se avaliar os riscos inerentes aos seus limites de quantificação informados nos laudos.
Os valores atribuídos a estas foram multiplicados pelos seus respectivos fatores de
caracterização de cada cenário considerado nas outras análises apresentadas neste trabalho. As
Pontuações de Impactos foram obtidas e estão mostradas na Tabela 12 a seguir.
Tabela 12. Pontuação de Impacto toxicológico dos limites de quantificação

Solo agrícola
Toxicidade humana
(casos/kgemitido)
Parâmetros
Sn
Hg
Mo
Ni
Ag
Se

Valores
atribuídos
1,9
0,00019
0,49
0,49
0,0049
0,0079

PI doenças
canceríg.
0,00E+00
3,51E-06
9,84E-11
0,00E+00

PI doenças
não canceríg.
4,15E-04
1,51E-09
5,54E-12
1,74E-10
-

Solo
PI ecotoxicidade
(PAF.m3dia/kg)
2,61E-03
2,14E+00
7,38E-06
1,59E-02
4,36E-04
2,06E-05

Solo natural
Toxicidade humana
(casos/kgemitido)
PI doenças
canceríg.
0,00E+00
3,89E-09
2,92E-12
0,00E+00

PI doenças
canceríg.
4,60E-07
2,87E-12
1,65E-13
2,09E-13
-

Fonte: o autor.

O mercúrio (Hg) apresentou os maiores valores de PIs em todos os cenários, à
despeito de ter o limite de quantificação de 0,0002 mg/L, o menor dentre as substâncias
verificadas. Os resultados indicam que, com os procedimentos e métodos empregados nos
ensaios realizados, valores não quantificados de mercúrio tem o potencial de afetar mais de 2
espécies aquáticas a cada quilo de lodo aplicado em solos. Se a concentração que foi atribuída
de fato existir em qualquer um dos lodos, a substância passaria a ser no mínimo o segundo
contaminante mais relevante para o cenário ecotoxicológico – mesmo na análise das
concentrações máximas.
Além disso, Níquel (Ni) apresentou a segunda maior pontuação de impacto
ecotoxicológico, de 0,016 PAF.m³.dia/kg. Excetuando o mercúrio, não foram encontradas PIs
significativamente impactantes com relação à toxicologia humana nesta análise.
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6. DISCUSSÃO
A seguir serão discutidos os resultados apresentados previamente, com relação à sua
relevância e aos possíveis desdobramentos aos quais os achados podem direcionar.
6.1. Limitações e incertezas
6.1.1. Limitações e Incertezas relativas ao USEtox
USEtox é uma ferramenta baseada em uma série de generalizações, das quais
inevitavelmente resultam algumas limitações que precisam ser consideradas. Até o momento,
a versão mais atual ainda não contabiliza a especiação, complexação ou outros processos que
resultem em alterações na biodisponibilidade de metais e compostos metálicos (FANTKE et
al., 2017). Soma-se a isso a dificuldade em prever o comportamento dos metais (ou seja, os
fatores de destino e exposição), dada a complexidade dos processos que envolvem seu
sequestro químico. Esta é a razão pela qual todas as substâncias inorgânicas disponíveis no
USEtox são classificadas como “valores indicativos”. Existe ainda o fato de o solo ser o mais
heterogêneo dos compartimentos ambientais: características como porosidade, teores de água
e de matéria orgânica variam amplamente, inclusive ao longo de um mesmo terreno – e esses
fatores impactam significativamente o destino de contaminantes.
A avaliação de ecotoxicidade no USEtox até agora cobre apenas o impacto potencial
sobre as espécies de água doce. Ou seja, o impacto ecotoxicológico abordado nesta pesquisa
refere-se à parte do biossólido que lixivia ou escoa para as águas superficiais; e a massa que é
considerada efetivamente tóxica para os ecossistemas é a fração da massa do composto tóxico
que acaba dissolvido na água (HENDERSON et al., 2011). A obtenção de resultados relativos
à ecotoxicidade de organismos terrestres e à fitotoxicidade poderiam contribuir
substancialmente para esta pesquisa.
As lacunas de dados disponibilizados no banco de dados do USEtox referentes às
propriedades químicas e/ou biológicas dos contaminantes não podem ser desconsideradas.
Para exemplificar tal limitação, houve seis ocorrências de dados indisponíveis para avaliação
dos limites da resolução CONAMA 498/20, representando 9% dos dados que foram
demandados. Caso futuramente ocorra a disponibilidade desses dados, é possível que ocorram
mudanças na priorização de contaminantes.

59

6.1.2. Limitações e incertezas relativas à análise do lodo produzido nas ETEs
A avaliação do potencial toxicológico dos lodos foi baseada nas concentrações obtidas
em ensaios de lixiviação e solubilização das amostras, que tem a finalidade principal de
estudar o comportamento das substâncias de interesse em situação nas quais a amostra é
tratada como resíduo. Uma análise mais acurada da concentração das substâncias contidas nos
lodos seria obtida por meio de ensaios de espectrofotometria ou cromatografia, por exemplo.
Além disso, apesar das coletas terem seguido as normas vigentes e sido realizadas por
laboratório com certificação internacional, questiona-se o quanto as características do lodo
que é produzido nas estações permanecem as mesmas ao longo de um período, dada a
heterogeneidade do esgoto que é recebido por cada ETE. Nesse sentido, uma forma de elevar
a credibilidade dos resultados seria realizando uma campanha de amostragem contínua ao
longo do período de um ano, de modo a cobrir também os impactos exercidos pelas condições
climáticas no resíduo. Tal ponto torna-se ainda mais relevante para a ETE C, para a qual
foram obtidos apenas dois laudos de caracterização do lodo lá produzido, enquanto para as
outras estações foram obtidos quatro.
6.2. Relevância dos resultados
A presente pesquisa revelou os riscos potenciais relativos aos limites estabelecidos na
Resolução CONAMA 498/20 para os seguintes elementos: Zn, Cu e Cr (VI), considerando o
impacto ecotoxicológico; e Cr (VI), Hg e Zn, considerando a ocorrência de doenças em
humanos. Adicionalmente, foi levantada a possibilidade de riscos ecológicos envolvendo o
alumínio (Al), e o ferro (Fe), que não têm limites definidos pela legislação. A análise dos
lodos reforçou a maior parte dos resultados da avaliação da resolução, visto que foram obtidas
relativamente altas pontuações de impacto de zinco, cromo, ferro e alumínio – à despeito de
todas as concentrações destas substâncias estarem dentro dos limites estabelecidos pela
referida Resolução. Não foi constatada a concentração de mercúrio nos lodos analisados, mas
observou-se que o limite de quantificação nos ensaios é alto o bastante para não detectar uma
concentração que, se existente, teria a segunda mais alta pontuação de impacto dentre todas as
obtidas para o cenário da análise ecotoxicológica.
Para verificar a confiabilidade dos resultados obtidos, estes foram comparados com
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estudos anteriores sobre a toxicidade de lodo de esgoto (Tabela 13). A maior parte dos
contaminantes identificados como prioritários no presente estudo foram identificados em
trabalhos anteriores – os quais foram realizados com diferentes metodologias e lodos de
diferentes qualidades, conforme explicado na sessão da revisão bibliográfica –, sendo o zinco
a substância que mais se destacou nesses estudos.
Tabela 13. Principais contaminantes identificados na reciclagem de lodo esgoto em solos
Tipo de estudo
Esta pesquisa
(ACV)
ACV
Estudo de
campo

Referências
CONAMA 498/20
Análise de Lodos
(HARDER et al., 2017)
(YOSHIDA et al., 2018)
(TARPANI et al., 2020)
(DOKUCHAYEVA, 2021)
(SAMPAIO et al., 2016)

Zn
X
X
X
X
X
X

Cu
X

Cr (VI)
X
X
X

X
X

Hg
X
X
X
X

Cd

Pb

Al
X
X

Ni

Fe (III)
X
X

X
X
X

X

X
X

6.3. Avaliação da Resolução CONAMA 498/20
Os resultados obtidos permitem a interpretação de que o CONAMA 498/20 tem como
prioridade em suas definições toxicológicas a proteção à saúde humana.

A análise da

pontuação de impacto oferecida por cada substância, com base nos respectivos limites
estabelecidos na resolução, destaca aquelas que apresentam as maiores contribuições
toxicológicas dentre os valores máximos permitidos, e pode direcionar a possíveis
desdobramentos no sentido de aumentar segurança da prática de reciclagem de biossólidos.
Nesse sentido, os resultados dão margem para o entendimento que os limites máximos
estabelecidos para zinco e cromo poderiam ser mais rigorosos, visando a prevenção de riscos
ecológicos e à saúde humana; o que já praticado na maioria dos países europeus
(HUDCOVÁ; VYMAZAL; ROZKOŠNÝ, 2019). Do mesmo modo, as avaliações envolvendo
o potencial toxicológico do mercúrio mostram que, mesmo tendo o limite mais restritivo da
Resolução brasileira, este ainda poderia ser reduzido para valores ainda mais inferiores do que
o limite constante para o Biossólido Classe 1, de 17 mg/kg. Tal estratégia é praticada em
países como Holanda, Eslovênia e Suécia, que estabeleceram os limites de 0,75, 1,5 e 2,5
mg/kg, respectivamente (HUDCOVÁ; VYMAZAL; ROZKOŠNÝ, 2019).
A comparação com resoluções internacionais mostra também a viabilidade de um
controle mais apurado quanto às concentrações de cromo, especialmente quanto ao cromo
hexavalente. Dentre os caminhos possíveis para isso, observou-se que alguns países exigem
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dos usuários de biossólidos o monitoramento do pH do solo – o que exerce grande influência
na transição entre os dois estados de oxidação da substância. Outros ainda estabeleceram um
limite específico para a concentração de Cr (VI) no biossólido. A primeira opção é empregada
em regulamentação vigente na Espanha, enquanto a segunda é utilizada na Hungria
(HUDCOVÁ; VYMAZAL; ROZKOŠNÝ, 2019).
Ainda, os altos Fatores de Caracterização obtidos para alumínio e ferro indicam que as
substâncias podem representar um risco não monitorado pelo referido documento legal, e essa
possibilidade foi reforçada com a identificação de ambas em todos os lodos analisados – e em
concentrações significativas. No entanto, não foram identificados outros estudos científicos
que apontassem casos reais de problemas oriundos da elevada concentração desses metais
após a aplicação de biossólidos em solos.
Além disso, como as duas substâncias (assim como zinco e cobre) exercem a função
de micronutrientes para diferentes espécies, os resultados podem não ser representativos. Isso
já foi discutido em trabalhos anteriores (TARPANI et al., 2020; YOSHIDA et al., 2018), e é
sugerido tendo em vista que os cálculos do USEtox partem do pressuposto que a concentração
de micronutrientes no solo está totalmente balanceada, de modo que qualquer emissão
adicional de uma dada substância é interpretada pela ótica do potencial de risco toxicológico,
o que pode nem sempre ser a realidade. Nesse sentido, estudos futuros poderiam ser
realizados com biossólidos com a intenção de confirmar a ausência de efeito ecotoxicológico
significativo,

relacionado

especificamente

a

estas

substâncias

e

sendo

realizado

preferencialmente com organismos terrestres e vegetais.
Conforme informado anteriormente, os limites estabelecidos na CONAMA 498/20 são
baseados na norma 503 da EPA, que por sua vez conta com o requisito geral de revisão bienal
da avaliação de risco de biossólidos (por exemplo: (US EPA, 2019)). O desenvolvimento de
um procedimento semelhante no Brasil poderia favorecer a reciclagem de biossólidos, e
poderia ser realizado em conjunto com outros incentivos para ampliação da coleta e
tratamento de esgoto e para a disseminação de práticas mais sustentáveis de lodo de esgoto.
Isso se torna ainda mais relevante ao considerar que o país é um dos principais produtores
agrícolas do mundo.
Vale ressaltar que o estabelecimento de limites para a concentração de contaminantes
no biossólido é uma medida de fim de tubo. A busca por uma maior circularidade quanto ao
ciclo de recursos naturais pode ser beneficiada com uma análise sistêmica da questão, que
será discutida à diante.
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6.4. A Análise dos lodos e percepções sistêmicas
A análise dos lodos produzidos nas três ETEs colocou o resíduo gerado na Estação A
como tendo a maior Pontuação de Impacto, sendo esta no cenário ecotoxicológico e quase que
exclusivamente devido à alta concentração de ferro que foi quantificada em uma das amostras
analisadas. No entanto, esse ponto é questionável, uma vez que a distribuição entre os dois
estados de oxidação foi atribuída arbitrariamente; se toda a concentração da substância fosse
atribuída ao ferro II, o lodo produzido nesta estação teria o menor somatório da pontuação de
impacto toxicológica dentre os três.
Partindo desse entendimento, é possível então relacionar a qualidade do lodo
produzido na estação com o fato de o sistema de esgotamento sanitário que ela atende ter a
menor contribuição industrial em termos do volume total de esgoto tratado, de acordo com o
informado pelas empresas responsáveis pelas estações. Considerando as vazões médias de
tratamento nas estações, a ETA A recebe uma vazão de em torno de 4,8 L/s de efluentes
industriais, enquanto a ETE B trata em média 50 L/s e a ETE C trata uma vazão superior a
150 L/s desta categoria de esgoto. Tal relação dá indícios de que o grau de contaminação de
lodo quanto às substâncias inorgânicas está relacionado ao volume de contribuições
industriais recebida pela estação produtora desse lodo.
Considerando que ações mais circulares envolvem, por definição, a prevenção da
contaminação dos ciclos biológicos e técnicos, tal resultado pode servir de base para o
direcionamento de ações para viabilizar a reciclagem de biossólido em solos em outras ETEs
que atendam a SES com características semelhantes, e que apresentem as características
técnicas e logísticas necessárias para tal, como disponibilidade de área física para instalação
de sistema para tratamento e/ou armazenamento do biossólido e proximidade com áreas
agrícolas de modo a viabilizar economicamente o transporte do material para o local de uso.
Sob uma perspectiva mais holística, a produção de um lodo de esgoto com maior grau
de pureza possibilita que os recursos pertencentes ao ciclo biológico que o compõem,
especialmente o nitrogênio e o fósforo, macronutrientes essenciais ao crescimento vegetal,
possam ser reinseridos ao meio natural, seja para fins agrícolas ou para a recuperação
ambiental. Quanto maior esse grau de pureza, do ciclo como um todo e do biossólido, melhor
será a qualidade dos vegetais que se desenvolverão; e, se tratando da reciclagem para fins
agrícolas, por mais tempo esse ciclo poderá ser repetido, uma vez que, livres de
contaminação, os serviços ecossistêmicos tendem a ser providos de modo natural e contínuo.
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Orientado por essa lógica e pelos resultados observados, é plausível chegar-se ao
entendimento de que a descentralização de sistemas de esgotamento sanitários, ou seja, optar
pelo projeto de sistemas menores e em maior quantidade, possa ser um direcionamento
positivo na busca pela prevenção da poluição. Tal orientação pode propiciar maiores controle
e conhecimento do esgoto a ser tratado, deste modo tornando mais viável a recuperação dos
recursos nele existentes, sejam estes pertencentes ao ciclo biológico ou técnico. A relevância
desta alternativa é evidenciada pelos resultados obtidos para o lodo produzido pela ETE A, a
qual, mesmo recebendo menor contribuição industrial do que as demais, ainda mostrou
pontuações de impacto não desprezíveis de concentrações de cádmio e cromo, muito
provavelmente oriundas dessa contribuição industrial ou de lançamentos clandestinos.
Esse entendimento pode ser ponto partida também para se considerar a atualização da
obrigatoriedade legal do lançamento de efluentes industriais nos sistemas de esgotamento
sanitário, mencionada anteriormente. De modo análogo aos limites estabelecidos na
Resolução, trata-se de um requisito desejável por assegurar que o efluente industrial seja
efetivamente tratado de modo a atender aos padrões de lançamento nos corpos d’água antes
de ser devolvido ao meio natural. No entanto, sob uma visão holística e visando a prevenção
da poluição e a recuperação de recursos, a separação entre sistemas de saneamento distintos
para os ciclos naturais e técnicos parece apresentar mais potencial. Indo ainda além nesse
sentido, ações que permitam rastrear a origem das substâncias identificadas no lodo (ou
mesmo no esgoto afluente da ETE) e então buscar alternativas para a recuperação destas antes
mesmo do descarte, seriam mais efetivas em propiciar um metabolismo urbano mais circular.
Abordagens como as mencionadas podem soar utópicas ou mesmo impraticáveis, mas
precisam ser levadas em consideração tendo em vista a inegável necessidade de buscar a
atenuação dos impactos relacionados ao atual fluxo de recursos nas cidades, particularmente
os biológicos. Neste fluxo, atualmente os alimentos são produzidos nas zonas rurais – na
maior parte dos casos com o uso de fertilizantes químicos –, e transportados e consumidos nos
centros urbanos. A parcela não absorvível pela digestão humana dos nutrientes desses
alimentos é excretada e (desejavelmente) encaminhada para as ETEs. Ainda que tratados,
esses nutrientes acabam concentrados em proporções não observadas nos sistemas naturais, e
por isso podendo ocasionar a contaminação e eutrofização de corpos hídricos; sendo que, em
contrapartida, poderiam ser utilizados para favorecer o crescimento vegetal. Deste modo,
então, o maior aproveitamento dos nutrientes retidos nos lodos de esgotos reduz a demanda
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por fertilizantes sintéticos e o potencial de impacto oriundo do retorno dessas substâncias ao
meio natural.
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7. CONCLUSÃO
O presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial toxicológico relativo à
reciclagem de biossólidos em solos agrícolas e naturais, considerando a toxicidade de
substâncias inorgânicas, visto que estas são tidas como o principal fator limitante para esta
prática. Os resultados mostraram que, como um todo, os limites máximos permitidos
estabelecidos na CONAMA 498/20 para as substâncias inorgânicas atenuam os potenciais de
impacto toxicológico, mas que o aspecto ecotoxicológico foi o mais crítico dentre os cenários
avaliados. Como relação aos limites individuais, Cu, Zn, Cr e Hg foram os que mais se
sobressaíram nos cenários estudados. Ainda, a análise dos Fatores de Caraterização (FC)
obtidos para substâncias inorgânicas não monitoradas pelo documento legal destacaram o
potencial tóxico de alumínio e ferro.
A avaliação dos lodos produzidos em três ETEs distintas confirmou a maior parte das
substâncias identificadas como prioritárias na avaliação anterior: foram observadas
concentrações significativas o bastante para que se sobressaíssem as Pontuações de Impacto
(PI) de Zn, Cr, Fe, Al e Hg – esta última considerando o valor dos limites de quantificação
dos ensaios de caracterização de lodo que foram obtidos.
Os dois resultados em conjunto permitem o entendimento de que Zn, Cr e Hg
poderiam ter limites mais restritivos na Resolução CONAMA 498, do ponto de vista da
prevenção de riscos ecológicos e à saúde humana. Os resultados referentes a ferro e alumínio
levam ao entendimento que estas são substâncias críticas na reciclagem de biossólidos, mas
não foram encontrados outros estudos que apontassem riscos com elas na reciclagem do
biossólido em solos. Deste modo, entende-se que mais pesquisas são necessárias para esses
metais – especialmente com o ferro trivalente, dado o alto FC por ele apresentado.
Por fim, a análise do potencial de impacto toxicológico dos lodos deu indícios da
existência de relação entre a qualidade do lodo produzido em uma dada estação, considerando
a concentração de substâncias inorgânicas com potencial tóxico, e o volume de esgoto
industrial que esta estação recebe. Para além de medidas de fim de tubo, como o
estabelecimento de limites máximos permitidos para a concentração de substâncias tóxicas,
essa relação reforça alternativas pautadas em visões mais sistêmicas, como o projeto de
sistemas de esgotamento sanitário descentralizados e menores, o desenvolvimento de ações
que busquem recuperar substâncias descartadas por indústrias na fonte e reaproveitá-las
reintroduzindo-as no ciclo de recursos técnicos utilizados pela sociedade.
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