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Introdução  / Contexto: uso agrícola – vantagens e limitações    

Vantagens 

Nutrientes e matéria 

orgânica ► solo  

Melhora características 

físicas e químicas do solo 

(estrutura, retenção água, 

CTC..) 

Limitações  

Taxa aplicação ► impactos 

ambientais (solos, recursos hídricos)  

Perigos ► riscos químicos e 

microbiológicos  
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Introdução  / Contexto: regulamentação 

   

Limitações ► regulamentação    

 (i) ausência de riscos potenciais ► ausência do contaminante no lodo  

“Risco nulo” 

 

(ii) medida do risco em excesso ou riscos atribuíveis à dentre uma 

população exposta ► risco tolerável (??) ► concentração de 

patógenos / contaminantes químicos nos biossólidos  

Evidências epidemiológicas 

 

(iii) estimativa de risco (AQR) ► risco tolerável (??) ► concentração 

de patógenos / contaminantes químicos nos biossólidos  

 

água para consumo humano 

EUA: 10-4 : um caso anual de infecção em cada 10.000 pessoas 

OMS: ≈ 10-3  
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Aspectos conceituais - Avaliação de Risco 

Avaliação Quantitativa de Risco (AQR) 

(i) identificação do perigo 

(ii) caracterização da exposição: caracterização da população exposta, 

definição da(s) rota(s), quantidade e duração da exposição  

(iii) avaliação da dose-resposta: potencial que tem o agente de causar reposta 

em diversos níveis de exposição: estudos experimentais, toxicológicos ou  

epidemiológicos 

(iv) caracterização do risco: caracterização da exposição + avaliação da dose-

resposta ► estimativa de risco para múltiplas exposições.  



 Exposição e grupos de risco  

Biossólido ► trabalhadores  

Biossólido ► solo ► planta ► consumidor 

biossólido ► solo ► agricultor (demais pessoas em contato) 

biossólido ►solo ► planta ► animal ►consumidor 

Biossólido ► solo ► animal ► consumidor 
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Aspectos conceituais - Avaliação de Risco 

Modelo  AQR : Modelo exposição + Modelo dose-resposta 

Estimativa do risco  

Modelo exposição ► dose d  ► Modelo dose-resposta 



caracterização da população exposta, definição da(s) rota(s) de exposição, 

dinâmica ambiental do perigo,  quantidade e duração da exposição  
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Caracterização da exposição 

Perigo Matriz ambiental 

Contato 

(exposição)  

ingestão de biossólidos / solo  

Ingestão de alimentos  

ingestão de água 

inalação de material particulado (aerossóis)  

contato  dérmico: solo / poeira 

Dose  

Cenário de exposição 

 

Modelo de exposição  

Dose  
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Caracterização da exposição 

USEPA (2011) 



Caracterização da exposição 

 Persistência e estabilidade no ambiente 

 afinidade de sorção nas partículas do solo 

 mobilidade no solo 

  adsorção no material particulado na água. 

 estabilidade química na água (hidrólise, solubilidade, fotocatálise ) 

 biodegradabilidade na água e no solo 

  

 Absorção pelo sistema radicular  

 Transporte da folhagem para outras 

     partes da planta 

 Bioacumulação e biomagnificação  

     na cadeia trófica- alimentar  
Clarke et al (2018) Quantitative risk assessment of 

antimicrobials in biosolids applied on agricultural land 

and potential translocation into food 
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Aspectos conceituais - Avaliação de Risco 

Modelo exposição ► dose d  ► Modelo dose-resposta 

Fonte: Khan (2010) 
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Aspectos conceituais - Avaliação de Risco 

Concentração (admissível) do agente na matriz ambiental (lodo)   

Risco tolerável   

Modelo exposição ◄ dose d  máxima  ◄  Modelo dose-resposta 

Biossólidos Lodo 

Fonte: Comparini (2001) 
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  riscos substâncias químicas                      

 efeitos crônicos e de longo prazo 

 toxicidade (???)                                                  

 incertezas  

 

 

 

 

 

 

  riscos microbiológicos  

efeitos agudos e de curto prazo 

inquestionáveis e de grande impacto  

Risco – aspectos conceituais    

  Inorgânicas, orgânicas, fármacos, 

disruptores endócrinos, higiene 

pessoal... 
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Risco – aspectos conceituais    

Exposição 
Baixo 

Médio 

Alto 

Risco:  exposição x periculosidade (toxicidade / patogenicidade)   

P
e
ri

c
u

lo
s
id

a
d

e
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AQRQ – aspectos conceituais    

Avaliação Quantitativa de Risco (AQR) 

(i) identificação do perigo 

(ii) caracterização da exposição: caracterização da população exposta, 

definição da(s) rota(s), quantidade e duração da exposição  

(iii) avaliação da dose-resposta: potencial que tem o agente de causar reposta 

em diversos níveis de exposição: estudos experimentais, toxicológicos ou  

epidemiológicos 

(iv) caracterização do risco: caracterização da exposição + avaliação da dose-

resposta ► estimativa de risco para múltiplas exposições.  
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Dose – resposta (toxicidade) 

Substâncias não carcinogênicas 

threshold chemicals 

Fonte: Khan (2010) 
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Dose – resposta (toxicidade) 

Substâncias não carcinogênicas 

IDA =  NOAEL 

 FI (100) 

 

IDT: Ingestão Diária Aceitável  

FI: Fator de Incerteza  

 

(FI) (NOAEL x 1 a 10), considerando:  

  as variações interespécie (animal - seres humanos) 

  as variações intra-espécie (visando proteger grupos ou   indivíduos mais     

sensíveis ou suscetíveis) 

  a confiabilidade dos estudos ou da base de dados 

  a natureza ou severidade dos efeitos adversos 

  Estes aspectos são considerados conjuntamente, de forma  produtória. 

dose abaixo da qual as pessoas podem estar expostas ao longo 

de toda a vida (70 anos) sem que ocorram danos à saúde 
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Dose – resposta (toxicidade) ► caracterização do risco  

Substâncias não carcinogênicas 
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Dose – resposta (toxicidade) ► caracterização do risco  

Padrão de substâncias químicas não carcinogênicas 

O VMP é calculado a partir da IDT, considerando peso corporal médio, a 

fração da IDT proveniente da água potável e o consumo médio diário de água. 

 

VMP  = IDA x pc x P 

   C x Cb x K 

 
(pc)  peso corporal médio (60 kg para adultos) 

(P) fração da IDA proveniente do consumo de alimentos (50%) 

(C) consumo médio diário de alimentos (kg/dia) 

(Cb)  fração da dieta proveniente de campos fertilizados com biossólidos  

(K) fator de transferência de contaminantes do solo para as plantas   

      (mg/kg alimento / mg/kg solo) 
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Dose – resposta (toxicidade) ► caracterização do risco  

Substâncias carcinogênicas 

Non threshold chemicals 

Fonte: Khan (2010) 

D 

R (%) 
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Dose – resposta (toxicidade) ► caracterização do risco  

Padrão de substâncias químicas carcinogênicas 

Risco tolerável (10-5 ) 

um caso de câncer em cada 100.000 pessoas ao longo de 70 anos 

D

R (%)

10-5
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Riscos químicos – regulamentação   

Avaliação Quantitativa de Risco (AQRQ) 

(i) identificação do perigo  

USEPA – Norma 503 (Part 503 Rule, 1993) 

USEPA (2002) 
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Riscos químicos – regulamentação   

Avaliação Quantitativa de Risco (AQRQ) 

(ii) caracterização da exposição 

USEPA – Norma 503 (Part 503 Rule, 1993) 

USEPA (2002) 
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Riscos químicos – regulamentação   

Avaliação Quantitativa de Risco (AQRQ) 

(ii) caracterização do risco 

USEPA – Norma 503 (Part 503 Rule, 1993) 

USEPA (2002) 
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Riscos químicos – regulamentação   

Avaliação Quantitativa de Risco (AQRQ) 

(ii) caracterização do risco 

Conama 375 / 2006 



Riscos químicos – regulamentação   

Avaliação Quantitativa de Risco (AQRQ) 

(ii) caracterização do risco 

Conama 375 / 2006 



Riscos químicos – regulamentação   

Proposta resolução CTTE Abes  

Substância Inorgânica 
Valor Máximo permitido no lodo de esgoto (mg/kg-1 ST) 

CLASSE 1 CLASSE 2 

Arsênio 41 75 

Bário 1300 1300 

Cádmio 39 85 

Chumbo 300 840 

Cobre 1.500 4.300 

Cromo 1.000 3.000 

Mercúrio 17 57 

Molibdênio 50 75 

Níquel 420 420 

Selênio 36 100 

Zinco 2.800 7.500 

Proposta com base em USEPA (1994), a qual estabelece duas categorias de lodo com base na 

concentração de elementos químicos tóxicos, a concentração limite máxima (CLM) e a 

concentração de lodo de excepcional qualidade (EQ) 

Classe 1 (mais restritiva) não será necessário o atendimento de um limite máximo de aplicação 

do metal no solo. 

 

 Para a Classe 2 (menos restritiva) é necessário que a aplicação do lodo não exceda um limite de 

taxa anual de aplicação de metal, exceto a recuperação de áreas degradadas. Para esse caso, é 

necessário que a aplicação não exceda o limite de dose acumulada do metal.  



Riscos químicos – regulamentação   

Proposta resolução CTTE Abes  

Elementos químicos 

tóxicos 

Taxa anual (kg ha-1 ano-1) 

de aplicação de elementos 

químicos tóxicos em 

solos agrícolas 

Dose acumulada (kg ha-1) de elementos químicos 

tóxicos  

Solos agrícolas 
Solos de áreas 

degradadas 

Arsênio 0,7  14 7 

Bário 13  260 130 

Cádmio 0,15 4 3 1,5 

Cromo 15 300 150 

Cobre 7,5 150 75 

Chumbo 15  300 150 

Mercúrio 0,1  2 1 

Molibdênio 0,2  4 2 

Níquel 3 60 30 

Selênio 0,15  3 1,5 

Zinco 15 300 150 

O lodo de esgoto Classe 2 somente poderá ser aplicado em solos se a dose acumulada de poluentes, 

no caso da aplicação em áreas degradadas, e a taxa anual de poluentes, no caso dos demais usos 

benéficos, em solos, não exceder os limites apresentados na Tabela abaixo 

Valores da Taxa anual (kg ha-1 ano-1) de aplicação de elementos químicos tóxicos em solos agrícolas 

estabelecidos pela Comunidade Econômica Europeia. Valores de dose acumulada (kg ha-1) de 

elementos químicos tóxicos calculados, considerando-se um cenário de 10 anos de aplicação da Taxa 

Anual (coluna 1) 



27 

Riscos químicos – regulamentação   
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Riscos químicos – regulamentação   
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AQRM – aspectos conceituais    

(i) identificação do perigo 

(ii) caracterização da exposição: caracterização da população exposta, 

definição da(s) rota(s), quantidade e duração da exposição  

(iii) avaliação da dose-resposta: potencial que tem o agente de causar reposta 

em diversos níveis de exposição: estudos experimentais, toxicológicos ou  

epidemiológicos 

(iv) caracterização do risco: caracterização da exposição + avaliação da dose-

resposta ► estimativa de risco para múltiplas exposições.  

29 
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Uso agrícola biossólidos: AQRM 

Modelo exposição + modelo dose - resposta  

Risco aos consumidores de hortaliças 
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Risco aos agricultores envolvidos na aplicação de biossólidos 

Uso agrícola biossólidos: AQRM 



Uso agrícola biossólidos: AQRM 

Estimativa de riscos aos agricultores envolvidos no manejo de cultivos 

após incorporação de biossólidos 
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AQRM – aspectos conceituais    

(i) identificação do perigo 

(ii) caracterização da exposição: caracterização da população exposta, 

definição da(s) rota(s), quantidade e duração da exposição  

(iii) avaliação da dose-resposta: potencial que tem o agente de causar reposta 

em diversos níveis de exposição: estudos experimentais, toxicológicos ou  

epidemiológicos 

(iv) caracterização do risco: caracterização da exposição + avaliação da dose-

resposta ► estimativa de risco para múltiplas exposições.  

33 
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AQRM – aspectos conceituais    

Avaliação Quantitativa de Risco (AQR) 

(iii) avaliação da dose-resposta: potencial que tem o agente de causar reposta 

em diversos níveis de exposição: estudos experimentais ou  epidemiológicos 

34 

Curva dose-resposta (modelo exponencial)  

(A) log dose x  resposta;   (B) log dose x log resposta  

Buchanan et al. (2000) 

► funções sigmoidais ► dose infectante mínima” vs. “single hit models”  



AQRM:aspectos conceituais 

Modelo exposição + modelo dose - resposta  

Exposição única  

Pi (d) = 1 - [(1 + (d / DI50) (2 1/α - 1)]) –α  

Pi (d) = 1 – exp (- r d)  

Pi(d) = probabilidade de infecção para uma única exposição 

d = número de organismos ingeridos por exposição (dose) 

α e r = parâmetros característicos da interação agente-hospedeiro 

DI50 = dose infectante média 

múltiplas exposições  

Pi (A)  = 1 – [1 - PI (d)] n  

Pi (A) = probabilidade anual de infecção decorrente de n exposições à mesma dose (d) 

n = número de exposições por ano 

Haas et al (1999) 
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Concentração (admissível) do agente na matriz ambiental (lodo)   

Risco tolerável   

Modelo exposição ◄ dose d  máxima  ◄  Modelo dose-resposta 

Biossólidos Lodo 

Fonte: Comparini (2001) 
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Risco microbiológico - regulamentação    

Dupla barreira de proteção 

critérios de qualidade microbiológica do lodo + restrições de uso 

“Risco nulo” 

EUA (Part 503 Rule, 1993) UK (Safe Sludge Matrix, 2001), Brasil (Conama 375, 2006) 

País E. coli ou CTer Salmonella Vírus entéricos 
Ovos de 

helmintos 

Biossólidos Classe A 

EUA < 103 CTer / g ST < 3 NMP / 4 g ST < 1 UFP /4 g ST < 1 / 4g ST 

Reino Unido < 103 E. coli / g ST ND em 2 g ST NE NE 

Brasil < 103  CTer / g TS ND em 10 g ST < 0,25 UFP /g ST < 0,25 / g ST 

Biossólidos Classe B 

EUA < 2 x106 CTer / g ST NE NE NE 

Reino Unido < 105 E. coli / g ST NE NE NE 

Brasil < 106 CTer/ g ST NE NE < 10 / g ST 
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País 

Intervalo para Cultivo (C) / Colheita (Co)  Pastejo (P), 

cultivo (C) ou 

colheita (Co) 

de forrageiras 

e pastagens 

Acesso 

público 

Culturas alimentícias 

 não 

alimentícias rente ao solo Raízes Outras 

Biossólidos Classe A 

EUA SR SR SR SR SR SR 

Reino 

Unido 
10 meses (Co) 

10 meses 

(Co) 

10 meses 

(Co) 

3 semanas 

(Co) 

3 semanas (P) 

(Co) 

Brasil 48 meses (C) SR SR 24 meses (C) 30 dias 

Biossólidos Classe B 

EUA 14 meses (I)  
20-38 meses 

(Co)  
30 dias (Co) 30 dias (Co) 30 dias (P) 

30 dias - 

12 meses  

Reino 

Unido 

12 - 30 meses 

(Co) 

12 - 30 

meses (Co) 

12 - 30 

meses (Co) 

3 semanas 

(Co) 

3 semanas (P) 

(Co)  

Brasil NP 6 meses (C) NP 12 meses 

Conama 375 / 2006: „Risco mais que nulo‟ (??) 

Classe B: banimento  (2011), a não ser que “sejam propostos novos critérios 

ou limites baseados em estudos de avaliação de risco e dados 

epidemiológicos nacionais, que demonstrem a segurança do uso”.  

Risco microbiológico - regulamentação    
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Conama 375 / 2006:  

Monitoramento patógenos e  

indicadores   

controle operacional 

EUA (Part 503 Rule, 1993) UK (Safe Sludge Matrix, 2001) 

Monitoramento patógenos ou  

indicadores ou  

controle operacional (tempo x temperatura)  

Classe B: processos de redução significativa de patógenos 

 

Classe A: processos de redução adicional de patógenos 

 

Risco microbiológico - regulamentação    



40 40 40 

(i) < 1.000 Cter/g ST ou (ii) < 3 Salmonella spp./ 4 g ST  

 + 

(iii) tempo x temperatura ou (iv) tratamento alcalino, em condições 

controladas de tempo, temperatura, pH e teor de sólidos   ou (v) o lodo é 

tratado por PRAP ou processo equivalente.  

ou 

monitoramento microbiológico   

(vi) vírus entéricos  < 1 UFP / 4g ST e  (vii) helmintos < 1 ovo viável / 4g ST  

 

 

Classe A: processos de redução adicional de patógenos 

 

EUA (Part 503 Rule, 1993) 

 

Risco microbiológico - regulamentação    



41 

Uso agrícola biossólidos:  AQRM – experimentos  

Sementeira (alface) Mudas de couve Cultivos em 2011 

41 
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Uso agrícola biossólidos:  AQRM – experimentos  

Decaimento de enterovírus em amostras de lodo submetidas à secagem em estufa. 



Uso agrícola biossólidos:  AQRM – experimentos  

43 

Nível de contaminação KbT  (R
2) Kb20 

Biossólidos com < 104 E.coli(gST)-1 0,0263 (0,5671) 0,028332 

Biossólidos com 104 - 105 E.coli(gST)-1 0,1341 (0,7770) 0,144461 

Biossólidos com 105 - 5x105 E.coli(gST)-1 0,1151 (0,8719) 0,123993 

Biossólidos com > 5x105 E.coli(gST)-1 0,1432 (0,8944) 0,154264 

Conjunto de resultados 0,0738 (0,3360) 0,079502 

Incorporação de biossólidos ao solo  redução 1-3 log10 de E. coli e 

„desaparecimento‟ de ovos viáveis de Ascaris sp.  



Uso agrícola biossólidos:  AQRM – experimentos  

Escherichia coli e ovos de helmintos em alface produzida com aplicação de biossólidos de 

qualidade microbiológica variada. 

Parâmetro C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 

E.coli (NMP/g de hortaliça) ND 0,2 NR(*) ND ND 2,83 1,64 

Helmintos (ovos/g de hortaliça)  ND ND NR(*) ND ND ND ND 

Parâmetro C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 

E.coli (NMP/g de hortaliça) 0,15 0,51 0,08 0,34 ND 0,1 0,08 

Helmintos (ovos/g de hortaliça)  ND ND  ND ND   ND ND ND 

Escherichia coli e ovos de helmintos em cenouras 

Parâmetro C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 

E.coli (NMP/g de hortaliça) NR(*) NR(*) NR(*) 3,88 3,8 5,8 9,8 

Helmintos (ovos/g de hortaliça)  NR(*) NR(*) NR(*) ND ND ND ND 

Parâmetro C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 

E.coli (NMP/g de hortaliça) 0,13 0,07 0,42 0,34 NR(*) ND NR(*) 

Helmintos (ovos/g de hortaliça)  ND   ND  ND  ND  ND ND ND 

Escherichia coli e ovos de helmintos em couve 

Parâmetro C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 

E.coli (NMP/g de hortaliça) ND  ND 0,10 0,05 ND  ND ND 

Helmintos (ovos/g de hortaliça)  ND ND ND ND  ND ND ND 



Uso agrícola biossólidos:  AQRM – estimativa riscos 

Concentrações de patógenos nas classes idealizadas de biossólidos 

Concentrações 
Classe de biossólido 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Salmonella (non-Typhi) (org/gST) 0,0 - 0,25 0,25 - 1,0 1,0 -10 

Rotavírus (org/gST) 0,0 - 0,25 0,25 - 1,0 1 ,0 - 10 

Cryptosporidium parvum (org/gST) 0,0 - 0,10 0,10 – 1,0 1,0 - 10 

Giardia duodenalis (org/gST) 0,0 - 0,10 0,10 – 0,5 0,5 - 1,0 

Ascaris lumbricoides (org/gST) 0,0 - 0,25 0,25 - 2,0 1,0 - 10 

Decaimento dos microrganismos no solo: dados experimentais e de literatura; ciclos 

médios de cultivo das culturas (EMBRAPA, 2010) 

Classe B 

PRSP Classe A 

PRAP 
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Riscos pppa associados ao consumo de hortaliças produzidas com biossólidos „Classe 1‟ 

tubérculos folhosas frutosas 
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Patógeno Mediana 95% Mediana 95% Mediana 95% 

Salmonella (non-typhi) <10-14 10-10 10-12 10-10 <10-14 10-10 

rotavírus 10-9 10-6 10-8 10-6 10-9 10-6 

Cryptosporidium  10-12 10-9 10-10 10-8 10-12 10-9 

Giardia 10-11 10-8 10-10 10-7 10-11 10-8 

Ascaris lumbricoides 10-6 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 
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Patógeno Mediana 95% Mediana 95% Mediana  95% 

Salmonella (non-typhi) <10-14 10-10 10-12 10-10 <10-14 10-10 

rotavírus 10-9 10-6 10-8 10-5 10-9 10-6 

Cryptosporidium 10-12 10-9 10-10 10-8 10-12 10-9 

Giardia 10-12 10-8 10-10 10-7 10-11 10-8 

Ascaris lumbricoides 10-6 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 

Uso agrícola biossólidos:  AQRM – estimativa riscos 
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Riscos pppa associados ao consumo de hortaliças produzidas com biossólidos „Classe 2‟ 

tubérculos folhosas  frutosas 
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Patógeno Mediana 95% Mediana 95% Mediana 95% 

Salmonella (non-typhi) 10-12 10-9 10-11 10-9 10-12 10-9 

rotavírus 10-8 10-6 10-7 10-5 10-8 10-5 

Cryptosporidium  10-11 10-8 10-9 10-7 10-11 10-8 

Giardia 10-11 10-7 10-9 10-7 10-10 10-7 

Ascaris lumbricoides 10-5 10-4 10-5 10-4 10-5 10-4 
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Patógeno Mediana 95% Mediana 95% Mediana 95% 

Salmonella (non-typhi) 10-12 10-9 10-11 10-9 10-12 10-9 

rotavírus 10-8 10-5 10-7 10-5 10-8 10-5 

Cryptosporidium  10-11 10-8 10-9 10-7 10-11 10-8 

Giardia 10-11 10-7 10-9 10-7 10-10 10-7 

Ascaris lumbricoides 10-5 10-4 10-5 10-4 10-5 10-4 

Uso agrícola biossólidos:  AQRM – estimativa riscos 
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Riscos pppa associados ao consumo de hortaliças produzidas com biossólidos „Classe 3‟ 

tubérculos folhosas frutosas 
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Patógeno Mediana 95% Mediana 95% Mediana 95% 

Salmonella (non-typhi) 10-11 10-8 10-10 10-8 10-11 10-8 

rotavírus 10-7 10-5 10-6 10-4 10-7 10-4 

Cryptosporidium 10-10 10-7 10-8 10-6 10-10 10-7 

Giardia 10-10 10-7 10-8 10-6 10-10 10-7 

Ascaris lumbricoides 10-4 10-3 10-4 10-3 10-4 10-3 
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Patógeno Mediana 95% Mediana 95% Mediana 95% 

Salmonella (non-typhi) 10-11 10-8 10-10 10-8 10-11 10-8 

rotavírus 10-7 10-5 10-6 10-4 10-7 10-4 

Cryptosporidium  10-10 10-7 10-8 10-6 10-10 10-7 

Giardia 10-10 10-7 10-8 10-6 10-10 10-7 

Ascaris lumbricoides 10-4 10-3 10-4 10-3 10-4 10-3 

Uso agrícola biossólidos:  AQRM – estimativa riscos 



Riscos pppa associados à ingestão de patógenos durante a aplicação de biossólidos Classes 1, 2 e 3 

Aplicação de biossólido Classe 1 

Patógeno 
Aplicação em pequenas propriedades Aplicação em larga escala 

Mediana  95% Mediana  95% 

Salmonellas(non-typhi) 10-5 10-4 10-6 10-5 
rotavírus 10-1 10-1 10-2 10-2 
Cryptosporidium parvum 10-4 10-3 10-5 10-4 
Giardia 10-3 10-2 10-4 10-3 
Ascaris lumbricoides 10-2 10-1 10-3 10-2 

Aplicação de biossólido Classe 2 

Patógeno 
Aplicação em pequenas propriedades Aplicação em larga escala 

Mediana  95% Mediana  95% 

Salmonella (non-typhi) 10-4 10-4 10-5 10-5 
rotavírus 10-1 10-1 10-1 10-1 
Cryptosporidium parvum 10-2 10-2 10-4 10-3 
Giardia 10-2 10-2 10-3 10-3 
Ascaris lumbricoides 10-1 10-1 10-2 10-1 

Aplicação de biossólido Classe 3 

Patógeno 
Aplicação em pequenas propriedades Aplicação em larga escala 

Mediana 95% Mediana 95% 

Salmonella (non-typhi) 10-3 10-3 10-4 10-4 
rotavírus 100 100 10-1 10-1 
Cryptosporidium parvum 10-2 10-1 10-3 10-2 
Giardia 10-2 10-1 10-3 10-2 
Ascaris lumbricoides 10-1 10-1 10-1 10-1 

Uso agrícola biossólidos:  AQRM – estimativa riscos 



Uso agrícola biossólidos:  AQRM – estimativa riscos 

Riscos pppa associados à ingestão acidental de solo adubado com biossólidos „Classe 1‟ durante 

atividades de manejo do sistema solo-planta 

Patógeno Hortaliças 
Culturas anuais  

(peq. propriedades) 

Culturas anuais  

(larga escala) 
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 Mediana 95% Mediana 95% Mediana P95% 

Salmonella (non-typhi) < 10-14 10-9 < 10-14 10-10 < 10-14 x10-11 

Rotavírus 10-10 10-5 10-10 10-6 10-12 10-7 

Cryptosporidium < 10-14 10-8 < 10-14 10-9 < 10-14 10-10 

Giardia < 10-14 10-8 < 10-14 10-8 < 10-14 10-10 

Ascaris lumbricoides 10-3 10-3 10-4 10-3 10-5 10-5 
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 Patógeno Mediana 95% Mediana 95% Mediana 95% 

Salmonella (n on-typhi) 10-7 10-6 10-7 10-7 10-9 10-8 

rotavírus 10-3 10-2 10-3 10-3 10-5 10-4 

Cryptosporidium 10-5 10-5 10-6 10-5 10-7 10-6 

Giardia 10-5 10-5 10-6 10-5 10-7 10-6 

Ascaris lumbricoides 10-3 10-3 10-4 10-3 10-5 10-5 



Riscos pppa associados à ingestão acidental de solo adubado com biossólidos „Classe 2‟ durante 

atividades de manejo do sistema solo-planta 

Patógeno Hortaliças 
Culturas anuais  

(peq. propriedades) 

Culturas anuais  

(larga escala) 
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 Mediana  95% Mediana 95% Mediana 95% 

Salmonella (non-typhi) 10-13 10-8 < 10-14 10-9 < 10-14 10-10 

Rotavírus 10-9 10-5 10-10 10-5 10-11 10-6 

Cryptosporidium  10-12 10-7 10-13 10-7 < 10-14 10-9 

Giardia 10-12 10-7 10-13 10-8 < 10-14 10-9 

Ascaris lumbricoides 10-3 10-2 10-3 10-3 10-5 10-4 
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 Patógeno Mediana 95% Mediana 95% Mediana 95% 

Salmonella (non-typhi) 10-6 10-5 10-6 10-6 10-8 10-7 

rotavírus 10-2 10-1 10-3 10-2 10-4 10-3 

Cryptosporidium  10-4 10-4 10-5 10-4 10-6 10-5 

Giardia 10-4 10-4 10-5 10-5 10-6 10-6 

Ascaris lumbricoides 10-3 10-2 10-3 10-3 10-5 10-4 

Uso agrícola biossólidos:  AQRM – estimativa riscos 



Riscos pppa associados à ingestão acidental de solo adubado com biossólidos „Classe 3‟ durante 

atividades de manejo do sistema solo-planta 

Patógeno Hortaliças 
Culturas anuais  

(peq. propriedades) 

Culturas anuais  

(larga escala) 
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 Mediana  95% Mediana 95% Mediana 95% 

Salmonella (non-typhi) 10-12 10-7 10-12 10-8 < 10-14 10-9 

Rotavírus 10-8 10-4 10-9 10-4 10-10 10-5 

Cryptosporidium 10-11 10-6 10-12 10-6 10-13 10-8 

Giardia 10-12 10-6 10-12 10-7 < 10-14 10-8 

Ascaris lumbricoides 10-2 10-1 10-2 10-2 10-4 10-3 
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 Patógeno Mediana 95% Mediana 95% Mediana 95% 

Salmonella (non-typhi) 10-5 10-4 10-5 10-5 10-7 10-6 

rotavírus 10-1 10-1 10-2 10-1 10-3 10-2 

Cryptosporidium  10-3 10-3 10-4 10-3 10-5 10-4 

Giardia 10-4 10-4 10-5 10-4 10-6 10-5 

Ascaris lumbricoides 10-2 10-1 10-2 10-2 10-4 10-3 

Uso agrícola biossólidos:  AQRM – estimativa riscos 
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Riscos microbiológico – regulamentação   

Proposta resolução CTTE Abes  

O lodo de esgoto sanitário a ser destinado para uso benéfico, em solos, será classificado em Classe A 

ou Classe B, de acordo com requisitos de redução de patógenos, definidos nos parágrafos 1 e 2 do 

presente artigo. 

 

 Para que o lodo de esgoto sanitário seja classificado como Classe A, deverá atender ao limite 

máximo de 103 Escherichia coli por grama de sólidos totais (g-1 de ST) e ser proveniente de um 

dos processos de redução de patógenos descritos na Tabela 4, com a devida demonstração de 

atendimento dos respectivos parâmetros operacionais, e nos incisos I e II do presente parágrafo 

(tempo, temperatura, pH) 

 

 



54 

Riscos microbiológico – regulamentação   

Proposta resolução CTTE Abes  

Uso Restrição 

Cultivo de alimentos consumidos crus  cuja 

parte comestível tenha contato com o solo 

Não colher antes de 2 meses após a última 

aplicação de lodo. 

    

Pastagens 

Sem pastejo por 1 mês após a última aplicação 

de lodo 

Forrageiras sem colheita por 1 mês após a última 

aplicação de lodo  

Solos de locais com alto potencial de 

exposição pública, como, por exemplo, 

jardins, parques e campos de prática de 

esportes. 

Acesso restrito por quatro meses após a última 

aplicação de lodo. 

Usos que possuem restrição para aplicação de lodo de esgoto Classe A. 

 Não há restrição no que se refere ao tempo entre a aplicação do lodo de esgoto sanitário 

Classe A e o cultivo ou colheita nas seguintes situações:  

I - Cultivo de produtos alimentícios que não têm contato com o solo; 

II - Cultivo de produtos alimentícios que não são consumidos crus;  

IIII - Cultivo de produtos não alimentícios. 

 Não há restrição no que se refere ao tempo sem acesso à área de aplicação de lodo de esgoto 

sanitário Classe A 
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Riscos microbiológico – regulamentação   

Proposta resolução CTTE Abes  

 

 Para que o lodo de esgoto sanitário seja classificado como Classe B, deverá atender ao limite 

máximo de 106 Escherichia coli por grama de sólidos totais (g-1 de ST) ou ser proveniente de um 

dos processos de redução de patógenos descritos na Tabela 5, com a devida demonstração de 

atendimento dos respectivos parâmetros operacionais, e no inciso I do presente parágrafo. 

 

I. Outros processos para obtenção de lodo de esgoto Classe A (e B), além daqueles especificados na 

Tabela 4, poderão ser propostos, desde que haja comprovação de sua eficiência em termos de 

redução de patógenos e que sejam aceitos pelo órgão ambiental. 

  

II. No caso de não especificação pela UGL do processo utilizado para redução de patógenos, ou de 

falha na demonstração de atendimento sistemático às condições operacionais estipuladas para os 

processos de tratamento especificados na Tabela 4, deverá ser demonstrado que o lote de lodo de 

esgoto Classe A atende ao limite de menos que 1 (um) ovo viável de helmintos (nematoides intestinais 

humanos) por grama de sólido total (g-1 de ST) de lodo de esgoto 
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Riscos microbiológico – regulamentação   

Proposta resolução CTTE Abes  

Uso Restrição 

Cultivo de alimentos não consumidos crus 
Não colher antes de quatro  meses após a última 

aplicação de lodo. 

    

Pastagens 

Sem pastejo por 2 meses após a última aplicação. 

Forrageiras sem colheita em quatro meses após a 

última aplicação. 

Árvores frutíferas  Aplicação deve ser realizada após a colheita. 

O lodo de esgoto Classe B poderá ser aplicado em solos para os usos listados na Tabela 8, 

observadas as respectivas restrições 
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Riscos microbiológico – regulamentação   

Proposta resolução CTTE Abes  

 É proibida a utilização de lodo de esgoto sanitário Classe B no cultivo de produtos alimentícios 

consumidos crus.   

 Não há restrição no que se refere ao tempo sem acesso à área de aplicação de lodo de esgoto 

sanitário Classe B em florestas plantadas, recuperação de solos e de áreas degradadas    

 É proibida a aplicação de lodo de esgoto sanitário Classe B em solos de locais com  alto potencial 

de exposição pública, como, por exemplo, jardins, parques e campos de prática de esportes 

 Não há restrição à de aplicação de lodo de esgoto sanitário Classe B em solos de locais com 

baixo potencial de exposição pública, como, por exemplo, jardins e canteiros de rodovias 

 

 Não realizar a aplicação de lodo de esgoto classe B na forma manual; 

 A aplicação de lodo de esgoto classe B deverá ser feita, obrigatoriamente, sem contato humano 

direto, com uso de tratores ou outros implementos agrícolas, com sua incorporação logo após 

sua disposição sobre o solo 
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Riscos microbiológico – regulamentação   

Proposta resolução  

CTTE Abes  

 

O lodo de esgoto a ser destinado para uso benéfico, em solos, deverá atender, pelo menos, a um 

dos critérios de redução de atratividade de vetores apresentados na Tabela 6, com a devida 

demonstração de atendimento dos respectivos parâmetros operacionais e, ou de variáveis de 

controle de qualidade do lodo tratado (tempo, temperatura, pH, SV) 

 

O lodo de esgoto sanitário a ser destinado para uso benéfico, em solos, será classificado em A1, 

A2, B1 e B2 e deve atender, concomitantemente, aos seguintes requisitos: 

 

I. limites em relação à presença de elementos químicos tóxicos; 

II. redução de patógenos; e 

III. redução na atratividade de vetores. 
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MUITO OBRIGADO !!!! 


