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Panorama do Esgoto e Lodo 

 de Esgoto no Brasil 



http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Sewage_sludge_disposal_from_urban_wastewater_treatment,_by_type_of_treatment,_2015_(%25_of_total_mass)_V2.png 



 

 

 

Histórico de Acontecimentos e Previsão Legal para Revisão da RC nº 375/2006  

• Art. 28. Os critérios técnicos adotados nesta resolução poderão ser reformulados e/ou 

complementados a qualquer tempo de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e 

a necessidade de preservação ambiental, saúde pública e manejo sustentável do solo, devendo 

ser revisada obrigatoriamente no sétimo ano de sua publicação. 

• 21/02/2017: Reunião da CTTE ABES com MMA, Zilda Maria Veloso/Departamento de Meio 

Ambiente Urbano: Orientações sobre “Ritual” de Solcitação de Revisão da RC 375/2006.  

• 18/05/2017: Composição do grupo de discussão, inclusão da equipe técnica do INCT ETEs 

Sustentáveis. Objetivo desta Aliança: combinar a experiência prática operacional de quem 

fez/faz uso agrícola do Lodo com a Abordagem Técnica e Científica da Academia .  

 



 

 

 

Breve crítica sobre a RC nº 375/2006 

• Foi elaborada com base em legislações ambientais internacionais, 

especialmente a Norma 503 dos EUA e sem observar alguns princípios dessa 

norma, tornando-se até mais restritiva que a própria Norma 503.  

• Na prática a RC nº 375/2006 desestimulou o Uso Agrícola do Lodo de Esgoto 

devido a um rigor excessivo sem a devida fundamentação técnico e 

científica. Hoje somente a SANEPAR faz o Uso Agrícola com a RC 375; 

• Necessidade de licenciamento das áreas de aplicação durante o licenciamento 

da UGL; 

• Exige Monitoramento pelo Monitoramento, como por exemplo, no caso das  

substâncias orgânicas para as quais não há limites.  

 

 



 

 

 

Breve crítica sobre a RC nº 375/2006 

 

• Os limites de patógenos, restrições de uso e práticas de gestão não estão 

fundamentados em análises quantitativas de risco microbiológico (AQRM). 

• Não prevê a utilização de parâmetros de controle do processo como indicadores 

da eficiência de remoção de patógenos, ao contrário da Norma 503 dos EUA. 

• A RC 375/2006 não menciona outros potenciais usos do lodo de esgoto no solo, 

como para programas de recuperação de áreas degradadas. 

• Baniu o uso do lodo Classe B, cinco anos após entrar em vigor, mesmo com 

experiências positivas com sua aplicação (Ex. Estado de São Paulo, ETE 

Franca, de 1999 a 2011). 

 



 

 

 

Novo Contexto 

 

• Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010;  

• Lei nº 12.305 (2010), Art. 3º, Inciso XIV - reciclagem: processo de transformação 

dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-

químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos 

produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 

competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;  

• Instruções normativas do MAPA: enfoque em Produto em contraposição à 

Resíduo;  

• Agenda 2030/ONU: ODS; 

• Economia Circular; 

 



 

 

 

Novo Contexto 

 

 Agenda 2030 – ONU 





 

 

 

No Mundo, Terminologia 

• Nos EUA: Em Julho de 2012, a Water Environment Federation/WEF: 

− Mudança de Terminologia de Wastewater Treatment Plant para Water 

Resources Recovery Facility; 

• No Chile: Biofactorias; 

• Na Dinamarca: VARGA, VAnd Ressource Genvindings Anlægget 

 

 

 



 

 

 

No Brasil, na prática atual: 

 

 

 

 

Uso Agrícola no 
Solo  

Abordagem de Resíduo 
RC 375 

Abordagem de Produto 
Instruções Normativas do MAPA 

Estado de São Paulo: Lodo 
Higienizado e baixas concentrações 

de Metais 

Estado do Paraná 



 

 

 

Experiências Brasileiras de Uso do Lodo de Esgoto no Solo 

 
• ETE Franca (SP): Uso do Lodo Classe B em 

culturas de café durante 12 anos (1999 a 2011). 



 

 

 

Experiências Brasileiras de Uso do Lodo de Esgoto no Solo 

 

• Uso de Lodo Classe A 

em Culturas de Café e 

Frutíferas no Paraná. 



 

 

 

Experiências Brasileiras de Uso do Lodo de Esgoto no Solo 

 

• CAESB (DF): Uso de Lodo 

Classe B em Programas 

de Recuperação de Áreas 

Degradadas 



 

 

 

Reuniões do Grupo no INCT ETEs Sustentáveis  

 

 

 

Premissas da Nova  Resolução: 

 

• Deve conter diretrizes gerais,  

conceitos e fundamentos 

técnicos para a aplicação do 

lodo em solos, de forma 

segura a saúde pública e ao 

meio ambiente; 

• Padrões de qualidade 

microbiológica, restrições e 

práticas de gestão 

fundamentadas em AQRM; 

• Respeitar as particularidades 

regionais; 

• Deve induzir o uso, não 

restringí-lo. 

 

 

 



 

 

 

Breve Histórico do Processo de Revisão 
da RC 375/2006 

 

• Debate do Tema no Congresso Brasileiro 
de Engenharia Sanitária e Ambiental – 
ABES/FENASAN 2017 

 

• Out a nov. de 2017: Disponibilização da 
minuta da Nova Proposta no Site da 
ABES para que o público tomasse 
conhecimento e apresentasse 
contribuições à proposta. 

 

 

 

• Dezembro de 2017: Protocolado a 
minuta da proposta sob o nº 
02000.211850/2017-13 no MMA 
solicitando a revisão da Resolução 
Conama nº 375/2006 

 

 

 

 



 

 

 

Breve Histórico do Processo de Revisão da RC 375/2006 

 

• 24/04/2018: Aprovada a admissibilidade pelo Comitê de Integração de 

Políticas Ambientais – CIPAM/CONAMA da minuta de revisão da RC 

375/2006 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Breve Histórico do Processo de Revisão da RC 375/2006 

 

• 09 e 10/05/2018: Seminário Uso de Lodo de Esgoto em Solos: Apresentadas 

experiências práticas nacionais e internacionais sobre essa prática, discussão 

e apresentação na proposta de nova resolução Conama para Uso do Lodo de 

Esgoto em Solos 

 

 

 

 

 



 

 

 

Breve Histórico do Processo de Revisão da RC 375/2006 

 

• 17/05/2018, 29ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Qualidade 

Ambiental e Gestão de Resíduos, CT QAGR:  Apresentação da Proposta de 

Revisão da RC 375/2006; 

− Decidiu pela discussão da proposta na própria CT sem criação de Grupo 

de Trabalho (sem deliberações); 

• 28 e 29/06/2018, 30ª Reunião da CT QAGR; 

• 17 e 18/07/2018, 31ª Reunião da CT QAGR; 

• 14 e 15/08/2018, 32ª Reunião da CT QAGR; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Principais Pontos da Nova Proposta de Resolução 

 

• Padronização do termo Lodo de esgoto 

 

• Uso do Lodo de esgoto em solos: mais abrangente, prevê o uso do lodo de 

esgoto  no solo, por exemplo para recuperação de áreas degradadas, jardins 

e praças, além do uso agrícola e silvicultura. 

 

• Está fundamentada em análise quantitativa de risco microbiológico. 

 

• Lodo Classe A  e Lodo Classe B 

 

 

 

 

 

 
Restrição de cultivos 
Restrição de contato 
Boas práticas de manejo 

Classe A 

processo  

LODO 

patógenos < LQM patógenos > LQM 

Classe B 



 

 

 

Principais Pontos da Nova Proposta de Resolução 

 

• Prevê duas classes limites de contaminantes inorgânicos (classe 1 e classe 
2), conforme Norma 503, de modo que para o padrão mais restritivo não 
deve ser exceder a taxa anual de aplicação no solo. Também fundamentada 
em Análise de Risco. 

 

• Dá poderes ao órgão ambiental de solicitar, desde que devidamente 
justificado e em função das características da bacia de esgotamento, a 
caracterização de substâncias orgânicas persistentes – POPs no lodo de 
esgoto, respeitando assim, as especificidades de cada região. 

 

• Possibilita a utilização de parâmetros de controle operacional (tempo, 
temperatura, pH, etc.) como indicadores efetivos do processo de 
higienização do lodo. 

 

• Mantém a obrigação de rastreabilidade do lodo, como mecanismo de 
controle para o órgão ambiental e medida de segurança para o gerador do 
lodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Principais Pontos da Nova Proposta de Resolução 

 

 

• Permite a utilização do lodo gerado em um Estado em um outro Estado, 

desde que previamente autorizado pelo órgão ambiental do Estado receptor. 

 

• Prevê a indicação das áreas prioritárias para aplicação do lodo de esgoto 

durante o licenciamento ambiental da UGL, ao invés de exigir o 

licenciamento dessas áreas, que se mostrou inviável do ponto de vista 

logístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requisitos para 
aplicação do Lodo 

(Atendimento 
Simultâneo nos 3 

requisitos) 

1 Metais Pesados  

2 Classes de Concentrações 
(mg/kg) – (1 e 2) 

Taxa de Aplicação Anual 
Máxima (kg/ha por ano)  

Taxa de Aplicação 
Cumulativa Máxima (kg/ha)  

2 Densidade de 
patógenos 

Lodo Classe A 

Lodo Classe B e Restrições 
Locais de Aplicação  

3 Atratividade a 
Vetores 

Critérios 

Requisitos para a aplicação do Lodo de ETE 



 

 

 

Classe A e Classe são Equivalentes quando: 

• Classe A ≈ Classe B + Restrições Locais + Práticas de Gestão 
Pág. 127 da A Plain English Guide to the EPA Part 503 Biosolids Rule, 1994. 



 

 

 

Palavras Finais 

• Para as Companhias Operadoras de Saneamento, o Caminho mais Fácil e 

Cômodo é a Disposição Final do Lodo em Aterro Sanitário.  

• Atualmente o Uso de Lodo no Solo só é feito quando há um bom entrosamento 

entre todos os envolvidos: Empresa de Saneamento, Órgão Ambiental, MAPA 

e Proprietários Agrícolas; 

• Desejável: Critérios e Procedimentos com Base Técnico e Científica.  

• Uso de Lodo no Solo é Multi-Disciplinar => Diferentes Especialistas;  

• Respeitar as Regionalidades: Cada Estado pode optar por criar Dispositivos 

Complementares; 

• Abordagem da Proposta foi de Diretrizes. Podem ser criados Instrumentos 

complementares como Guias de Apoio a Interpretação da Lei. 



 

 

 

Palavras Finais 

• Uso de Lodo no Solo: Segurança do Uso Através da Adoção de Barreiras, 

como a Qualidade do Lodo e Práticas de Gestão (como por exemplo, a 

agricultura mecanizada); 

• Legislações sem Fundamento Técnico inibem a Inovação Tecnológica; 

• Uso de Lodo no Solo não significa “Querer se Livrar do Lodo”. Adoção de 

Critérios e Procedimentos que Minimizam o Risco. (Risco Nulo ou menor que 

“zero” => Custo Infinito); 

• Uso de Lodo no Solo atende aos Princípios da Economia Circular. 



http://www.mma.gov.br/port/conama/ctgt.cfm 
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