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RESUMO

As estações de tratamento de esgotos (ETE's) possuem um papel fundamental

na sociedade, coletando resíduos domiciliares e industriais potencialmente

nocivos à saúde humana, tratando-os, e desta forma evitando todos os dias

que uma parcela substancial de poluentes chegue aos corpos hídricos. O

resíduo deste processo é um material denominado lodo de esgoto, um material

rico em matéria orgânica e nutrientes, mas que sem o devido tratamento pode

ser nocivo à saúde humana e ao meio ambiente. Desta forma, surge a

necessidade de dispor corretamente este material para que não se perca os

avanços conseguidos no processo de tratamento. Para a disposição agrícola

florestal, o lodo de esgoto deve estar estabilizado (biossólido), e atender aos

parâmetros estipulados pela Resolução CONAMA n° 375/2006. O presente

trabalho tem como objetivo verificar o potencial da disposição do biossólido

proveniente da ETE Alegria - RJ, na produção de mudas florestais para

restauração da Mata Atlântica. Inicialmente foi realizada a caracterização

química e biológica do biossólido de acordo com a resolução CONAMA, e o

mesmo atendeu aos parâmetros da legislação, sendo classificado como Tipo A.

Na segunda etapa foram testadas diferentes proporções de biossólido (BIO) e

substrato comercial (SC), na produção de mudas de quatro espécies florestais
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da Mata Atlântica, com o objetivo de avaliar o potencial da disposição de

biossólido na produção de mudas florestais. Os tratamentos consistiram em T1

- 0% BIO + 100% SC; T2 - 25% BIO + 75% SC; T3 - 50% BIO + 50% SC; T4 -

100% BIO + 0% SC. A adição de biossólido ao substrato comercial

proporcionou maior crescimento e qualidade das mudas, indicando que a

destinação do biossólido para produção de mudas florestais pode ser não

apenas uma alternativa ambientalmente correta, mas também viável técnica,

economicamente.

Palavras chave: biossólido; disposição de lodo; crescimento de mudas.



INTRODUÇÃO

A atual pressão da sociedade por melhorias nas condições ambientais e

humanas nas áreas urbanas tem exigido grandes investimentos em políticas

públicas que compatibilizem o crescimento populacional com a preservação do

meio ambiente e o aumento da qualidade de vida. Em todo o mundo, um dos

principais passivos ambientais refere-se à poluição dos corpos hídricos, sendo

o esgoto um dos principais agentes poluídores.

Diante da intensa degradação dos recursos hídricos e a necessidade de

proteger a saúde da população, as Estações de Tratamento de Esgotos

(ETE's) possuem um papel fundamental, coletando resíduos domiciliares e

industriais potencialmente nocivos à saúde humana, tratando-os, e desta forma

evitando todos os dias que uma parcela substancial de poluentes chegue aos

corpos hídricos (BETTIOL e CAMARGO, 2006).

Os sistemas de tratamento de esgotos tem contribuição fundamental na

gradual diminuição da poluição dos rios, contribuindo não somente para a

melhoria da qualidade da água utilizada para consumo, como também

contribuem para o equilíbrio dos ecossistemas, favorecendo o aumento da

biodiversidade presentes nos mananciais (MELO e STUMPF, 2011). A falta de

tratamento de esgotos sanitários e condições adequadas de saneamento

podem contribuir ainda para a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e

infecciosas, além da degradação dos corpos d'água.

Como consequência da elevação do índice de cobertura do tratamento

do esgoto, verificado na última Pesquisa Nacional de Saneamento Básico

(PNSB, 2008), ocorre aumento na geração de resíduos do tratamento de

esgoto. No processo de tratamento de esgotos, mais de 99% do material

recebido nas ETE's é composto por água, que após o devido tratamento é

novamente devolvida aos mananciais. O resíduo deste processo trata-se de um

material sólido, denominado lodo de esgoto, que sem o devido tratamento e

destinação final pode oferecer riscos à saúde humana e ao meio ambiente

(BRASIL, 2006). Desta forma, torna-se necessário o desenvolvimento de

alternativas factíveis e sustentáveis para que esse resíduo não se transforme

em um novo problema ambiental.



Como o lodo de esgoto estabilizado (biossólido), é composto em grande

parte de matéria orgânica e nutrientes essenciais para o crescimento das

plantas, sua aplicação agrícola florestal constitui uma alternativa que apresenta

vantagens ambientais quando comparado a outras práticas de destinação final

- aterros sanitários, reuso industrial, incineração, etc.(QUINTANA et ai., 2009).

Uma das alternativas viáveis para a disposição desse resíduo pode ser

também o seu uso como componente de substratos destinados à produção de

mudas florestais (DUARTE et ai., 2011; MAAS, 2010; PAIVA et ai., 2009;

SCHEERetal.,2012).

Os altos teores de nutrientes e matéria orgânica presentes nos

biossólidos podem promover significativa economia de fertilizantes químicos

aos produtores de mudas, assim como um aumento na qualidade das mudas

produzidas (TRIGUEIRO e GUERRINE, 2003). Desta forma, o uso de lodo de

esgoto na produção de mudas florestais pode significar não apenas uma

alternativa de interesse ambiental, como também uma alternativa de grande

interesse económico. Além da vantagem de que as mudas nativas produzidas

em geral são utilizadas em projetos de recomposição florestal e recuperação

de áreas degradadas, e estes auxiliam na revegetação das bacias

hidrográficas, influenciando diretamente na quantidade e qualidade da água

destas bacias.

Atualmente a crescente demanda por projetos de restauração florestal e

recuperação de áreas degradadas, tem aumentado a procura por mudas de

espécies nativas da Mata Atlântica. Como exemplo pode-se citar o Estado do

Rio de Janeiro, que segundo Silveira-Filho (2012) assumiu o compromisso

olímpico de plantar até 2016, um total 24 milhões de mudas, além de existirem

junto ao órgão ambiental estadual por volta de 175 processos administrativos

(2009-2012) correlates à implantação de Projetos de Recuperação de Áreas

Degradadas - PRAD, totalizando aproximadamente 14 mil hectares.

Para suprir esta demanda são necessárias mudas de qualidade,

segundo Gonçalves e Poggiani (1996) a qualidade da muda está intimamente

relacionada com a matéria orgânica presente no substrato. Apesar de não

apresentar vocação agropecuária, o principal material orgânico empregado na

produção de mudas florestais no Estado do Rio de Janeiro é o esterco bovino

(SEA-RJ, 2010), o que encarece e dificulta a produção. Desta forma, o lodo de
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esgoto pode surgir como uma alternativa viável para a substituição do esterco

bovino e substratos comerciais como fonte de matéria orgânica na composição

de substratos para produção de mudas florestais. Uma vez que, no Rio de

Janeiro grande parte dos viveiros produtores de mudas florestais encontram-se

na capital ou região metropolitana (SEA-RJ, 2010), portanto, perto dos grandes

centros geradores deste resíduo. Neste caso, necessita-se que os Iodos

provenientes das ETE's sejam devidamente caracterizados e avaliados seu

potencial para destinação em viveiros florestais.

OBJETIVO GERAL

Avaliar o potencial da disposição de lodo de esgoto estabilizado na

produção de mudas de florestais da Mata Atlântica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar química e biologicamente o lodo de esgoto proveniente da

ETE Alegria;

- Verificar se o lodo de esgoto gerado pela ETE Alegria atende aos

parâmetros estipulados pela resolução CONAMA n° 375 / 2006;

- Verificar se o lodo de lodo de esgoto estabilizado (biossólido) possui

potencial para compor substratos para a produção de mudas florestais nativas

da Mata Atlântica;

- Contribuir gerando conhecimento que estimule a reciclagem de um

resíduo urbano cada vez mais problemático, que pode ser benéfico à atividade

de produção de mudas florestais de espécies nativas da Mata Atlântica.



CAPITULO I:

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E BIOLÓGICA DO LODO DE ESGOTO

PROVENIENTE DA ETE ALEGRIA (RESOLUÇÃO CONAMA N° 375/2006)



INTRODUÇÃO

Conforme observado por Bettiol e Camargo (2006) o lodo de esgoto,

dependendo da ETE de origem, do nível e tipo de tratamento, pode apresentar

em sua composição, diversos poluentes tais como: metais pesados, compostos

orgânicos persistentes e organismos patogênicos à saúde humana. Para traçar

estratégias de destinação final deste resíduo é necessário conhecer a

composição química e biológica do material, para que o mesmo possa ter a

melhor destinação possível, abrangendo tanto os aspectos económicos como o

técnicos e ambientais.

Tais fatores foram alicerces para a resolução n° 375/2006 do Conselho

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (BRASIL, 2006), através da qual se

regulamenta e define critérios e procedimentos para o uso agrícola de Iodos de

esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos

derivados. Para que o mesmo seja considerado apto para o uso agrícola é

necessária a realização de análises químicas e biológicas que atestem que o

resíduo encontra-se com níveis aceitáveis de microrganismos, metais pesados

e compostos químicos que sejam nocivos à saúde humana

Neste contexto, torna-se necessário não apenas caracterizar e conhecer

a composição química e biológica do lodo produzido em cada ETE, mas

também definir estratégias para melhoria da qualidade destes e propor formas

de disposição baseadas nas suas características e que contribuam para a

reciclagem dos nutrientes e matéria orgânica que encerram a composição do

lodo.

Esta abordagem é reforçada pela Política Nacional dos Resíduos

Sólidos instituída sob a Lei n° 12.305 de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010),

que definiu como uma de suas principais diretrizes, o incentivo à não geração,

redução, reutilização e tratamento dos resíduos sólidos, bem como destinação

adequada dos rejeitos. Segundo a legislação, são considerados rejeitos apenas

as partes dos resíduos que não apresentam possibilidade de reciclagem.

Sendo assim, o lodo de esgoto, que atualmente é disposto em aterros

sanitários e tratado como um rejeito, corresponde a um passivo ambiental

urbano e surge como um dos principais resíduos à serem reciclados. Para



tanto, é necessário pesquisas que caracterizem este material e aumentem as

alternativas de disposição ambientalmente correias.

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar química e

biologicamente o biossólido proveniente da ETE Alegria, e verificar se o mesmo

atende às exigências da Resolução CONAMA n° 375 / 2006.

MATERIAL E MÉTODOS

O lodo de esgoto utilizado no trabalho é proveniente da ETE Alegria,

localizada no bairro Caju, Rio de Janeiro - RJ. O material foi disponibilizado

pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro (Nova

CEDAE). O esgoto tratado pela ETE Alegria é derivado de áreas urbanas

domiciliares e comerciais.

O processo de tratamento inicia-se com a passagem dos resíduos

constituídos de apenas 1% de sólidos por decantadores primários para

remoção da água, logo após o mesmo é direcionado a adensadores de onde

sai com teor de 5% de sólidos, indo, após, para digestores anaeróbios onde

ocorre redução de volume do material, da concentração de patógenos, do risco

de putrefação e emissão de odores. Na sequência o lodo de esgoto passa por

centrífugas resultando em um material com teor de sólidos de 30%, depois é

conduzido ao secador térmico, onde a temperatura pode alcançar 200°C, e o

lodo sai com teor de sólidos de 80 a 90%. Por fim o mesmo é depositado em

um local seco e arejado até a completa compostagem.

Para a caracterização e avaliação do potencial agrícola do biossólido

cedido pela Nova CEDAE, foi coletada uma amostra representativa do material

de acordo com as normas contidas no Anexo IV da Resolução n° 375/2006 do

CONAMA (BRASIL, 2006), sendo em seguida enviada para o Laboratório

TASQA Serviços Analíticos Ltda, localizado na cidade de Paulínia-SP,

especializado na área de análise de resíduos sólidos.

O material foi analisado química e biologicamente de acordo com os

procedimentos adotados pela EPA SW-846, recomendados pela resolução n°

375/2006 do CONAMA (BRASIL, 2006). Os parâmetros avaliados foram:

potencial agronómico; substâncias inorgânicas e orgânicas potencialmente

tóxicas; indicadores bacteriológicos e agentes patogênicos; e estabilidade
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O potencial agronómico corresponde à composição química do

biossólido. As determinações de N total, N Kjeldahl, N amoniacal, N

nitri to/nitrato, P total, Ca total, Mg total, S total, Na total e sólidos voláteis e

totais no biossólido foram realizadas de acordo com os procedimentos

adotados pela U. S. EPA SW-846, método 3051 (1994). A análise de carbono

orgânico foi realizada por via úmida, segundo Embrapa (1997).

A caracterização química do biossólido quanto à presença de

substâncias inorgânicas, refere-se à composição do biossólido em relação a

metais pesados. As substâncias avaliadas foram: Arsênio; Bário; Cádmio;

Chumbo; Cobre; Cromo; Mercúrio; Molibdênio; Níquel; Selênio; e Zinco. Para

determinação dos metais presentes no biossólido foram utilizadas as

referências contidas na norma U. S. - EPA, SW-846, método 3051 (1994), com

determinação por ICP-AES, que prevê a digestão de 0,5 a 1,0 g de material em

10 mL de HNO3, concentrado em forno microondas com tubos de Teflon à

pressão de 0,76 MPa por 10 minutos.

Foram avaliadas também substâncias orgânicas com potencial de risco

à saúde humana, como as encontradas nos grupos dos benzenos clorados,

ésteres de ftalatos, fenóis não clorados e hidrocarbonetos aromáticos

policíclicos.

A caracterização microbiológica do biossólido quanto à presença de

coliformes termotolerantes, ovos viáveis de helmintos e Salmonella sp.,

correspondem a presença de patógenos nocivos a saúde humana e foi

realizada de acordo com a norma U. S. - EPA pari 503 (2003), conforme

estipulado pela Resolução CONAMA n° 375 (BRASIL, 2006), através de tais

análises o biossólido pode ser classificado em classe A ou B, dependendo da

presença e ou concentrações dos microrganismos em sua composição.

A estabilidade do biossólido foi determinada a partir da relação entre

sólidos voláteis e sólidos totais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados na Tabela 1 revelam que o biossólido

contém altos teores de macronutrientes e enquadra-se nos padrões nutricionais

observados para Iodos de origem domiciliar (BETTIOL e CAMARGO, 2006),

com potencial uso agronómico.
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Pode-se observar pela Tabela 1, a grande disponibilidade de nutrientes

presentes no biossólido, principalmente nitrogénio. Este além de ser um

macronutriente essencial para o crescimento vegetal, é um dos elementos

minerais requeridos em maior quantidade pelas plantas e o que mais limita o

crescimento quando em deficiência (SOUZA e FERNANDES, 2006).

Levando-se em consideração a importância do N para a produtividade

das culturas agrícolas e florestais e que existe uma forte dependência nacional

da importação deste nutriente e custos relativamente altos para aquisição do

mesmo (ANDRADE et ai., 2010 Livro bot cap. 8), a reciclagem agrícola florestal

do lodo de esgoto, pode surgir não apenas como uma estratégia do ponto de

vista ambiental, mas também com relevante interesse económico.

Tabela 1: Concentração dos diferentes elementos indicadores do potencial

agronómico observada no lodo de esgoto proveniente da ETE Alegria, Rio de

Janeiro - RJ

Substância Unidade Concentração

Carbono orgânico % 0,29

Fósforo total % 0,62

Potássio total % 0,50

Sódio total % 0,16

Enxofre total % 1,20

Cálcio total % 0,24

Magnésio total % 0,01

Nitrogénio total % 3,89

Nitrogénio Kjeldahl mg. kg"1 33.497

Nitrogénio amoniacal mg. kg"1 208

Nitrito mg N. kg"1 17

Nitrato mg N. kg"1 5.318

Sólidos totais % 74,29

Sólidos voláteis % 24,29

Umidade % 25,71

pH em água (1:10) - 5,8

Outro ponto importante é a presença de carbono orgânico, o mesmo é

considerado segundo Pires e Matiazzo (2008) como um primeiro indicativo do
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potencial de algum resíduo ser utilizado como fertilizante orgânico, logo sua

presença no biossólido indica que o mesmo possui potencial para ser utilizado

como fonte de matéria orgânica, seja para condicionamento dos solos, ou na

composição de substratos orgânicos.

Os efeitos da matéria orgânica são considerados essenciais para o

crescimento vegetal, podem ser destacados a solubilização de nutrientes no

substrato, aumento da capacidade de troca catiônica (CTC), liberação, melhora

a absorção de micronutrientes pelas plantas, facilita a penetração das raízes,

melhora a capacidade tampão do substrato, além de liberar lentamente água e

nutrientes essenciais como nitrogénio, enxofre e fósforo (MIRANDA, 2010).

O enxofre é encontrado em quantidades consideráveis no lodo de

esgoto da ETE Alegria, sendo o segundo macronutriente mais abundante. A

presença deste elemento em Iodos de esgoto é creditada à presença de

surfactantes, provenientes de detergentes descartados em grande quantidade

nos esgotos domésticos (SÍGOLO e PINHEIRO, 2010), além disso, parte desse

enxofre pode ser creditada à vinculação com fezes, que são fontes de

compostos de proteínas (JORDÃO e PESSOA, 1995; BETTIOL e CAMARGO,

2006), como a tiamina, que produz, em condições redutoras, gás sulfídrico

(H2S), de odor característico.

O fósforo contido nos biossólidos provém dos dejetos, corpos

microbianos e detergentes e sabões que utilizam fosfato como aditivos e a

biodisponibilidade deste elemento no biossólido é alta, variando de 40 a 80%

do fosfato total (MIRANDA, 2010). Sendo assim grande parte deste elemento

estará prontamente disponível para as plantas nos primeiros meses do ciclo de

produção, fato desejado dado à essencialidade deste elemento que estimula o

desenvolvimento radicular, é essencial para a boa formação da planta e

incrementa a produção.

Em relação ao Potássio e ao sódio, ambos com comportamento

semelhante, geralmente apresentam diminutas concentrações em biossólidos

devido à alta solubilidade destes nutrientes em água, o pouco que resta deste

elemento fica junto à parte sólida. Como o esgoto que chega na ETE para

tratamento é composto de 99,9% de água, grande parte destes nutrientes ficam

retidos na água residuária, que em alguns casos pode ser reaproveitada para

fertirrigação. Entretanto, mesmo apresentando baixos teores, em geral o



Potássio contido no lodo de esgoto encontra-se em forma totalmente

assimilável pelas plantas (SANEPAR, 1997).

O Cálcio e o Magnésio são elementos que estão presentes no biossólido

essencialmente na forma mineral, ou seja, inorgânica, e segundo Tsutiya

(2001), mesmo dosagens pequenas de biossólido podem suprir as

necessidades destes nutrientes da maioria dos vegetais.

O pH do lodo da ETE Alegria foi de 5,8, nível considerado dentro da

faixa ideal de 5,0 - 6,8 para substratos de mudas florestais (CARNEIRO,

1995). Muitas reações físicas, químicas e biológicas do substrato, e por

consequência o desenvolvimento das mudas, dependem do pH. Segundo

Maas (2010) nos valores de pH de 6,0 a 7,0 ocorre adequada disponibilidade

de nutrientes nos substratos minerais, mas para substratos orgânicos, como é

o caso do biossólido, essa maior disponibilidade pode ocorrer em valores

abaixo desta faixa.

Com base nestas informações, espera-se que o biossólido proveniente

da ETE Alegria atue na formulação de substratos para produção de mudas

florestais como uma boa fonte de matéria orgânica e de fertilização, diminuindo

custos com adubações químicas complementares. Trigueiro e Guerrini (2003)

constataram que os tratamentos com presença de biossólido na composição do

substrato para a produção de mudas de eucalipto, podem apresentar uma

economia de fertilizantes na ordem de 64% em relação ao substrato comercial

à base de casca de pinus compostada.

Segundo Assenheimer (2009), o biossólido apresenta a vantagem de

conter os nutrientes na forma orgânica, podendo liberá-los gradativamente,

suprindo de modo adequado as exigências nutricionais no decorrer do ciclo de

produção da muda, diferente dos fertilizantes tradicionalmente utilizados, em

que os nutrientes encontram-se na forma mineralizada e se não forem

absorvidos, ficam sujeitos à lixiviação.

Embora o lodo de esgoto apresentado seja rico em matéria orgância e

nutrientes, a presença de metais pesados pode inviabilizar seu aproveitamento

agrícola florestal. Na Tabela 2 são apresentados os dados referentes à

presença de compostos inorgânicos no lodo de esgoto da ETE Alegria.

Verifica-se que, para todos os elementos analisados, as concentrações

encontradas foram menores que o máximo permitido pela resolução n°
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375/2006 do CONAMA, caracterizando o lodo como viável para a disposição

agrícola florestal.

Tabela 2: Concentração de substâncias inorgânicas potencialmente tóxicas no

lodo de esgoto proveniente da ETE Alegria, Rio de Janeiro - RJ

Substâncias Concentração Permitida 1 Concentração Observada 2

Arsênio
Bário

Cádmio
Chumbo
Cobre
Crómio

Mercúrio
Molibdênio

Níquel
Selênio
Zinco

41

1300

39

300

1500

1000

17

50

420

100

2800

1 1 iy ^y — — .

<2,62

157

<0,20

197

267

70

< 0,033

22,6

40,2

<5,90

681

1 Concentração máxima permitida segundo a resolução n° 375/2006 do

CONAMA;2 Concentração observada no lodo da ETE Alegria.

A matéria orgânica presente no lodo de esgoto possui papel importante

no controle do teor de metais, uma vez que a biodegradação da matéria

orgânica produz ácidos orgânicos que são importantes agentes complexadores

de metais pesados nos substratos, fato que diminui sua disponibilidade para as

plantas e evita toxidade (NÓBREGA et ai., 2007)

Vale ressaltar ainda, que alguns compostos inorgânicos como o

molibdênio, cobre e zinco que aparecem na composição química do biossólido,

são considerados micronutrientes essenciais para as plantas. O fornecimento

destes é essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas, além de

influenciar na eficiência de absorção de alguns macronutrientes (BARRON et

ai., 2009).

De acordo com as análises realizadas, o lodo de esgoto oriundo da ETE

Alegria, após receber o devido tratamento, foi considerado estável, portanto

podendo ser definido como biossólido, possuindo índice de estabilidade

(relação entre sólidos voláteis e sólidos totais) de 0,33, abaixo do valor máximo

admissível de 0,70. Os resultados obtidos demonstram que o material possui

baixo potencial para geração de odores e atração de animais vetores de



doenças, características desejáveis para a composição de substratos na

produção de mudas.

Considerando a análise dos agentes patogênicos e indicadores

bacteriológicos (Tabela 3), o lodo da ETE Alegria pode ser classificado como

de classe A, indicando que a concentração de microorganismos patogênicos no

material está abaixo da máxima permitida, atendendo as normas da Resolução

n° 375/2006 do CONAMA e que o mesmo encontra-se no padrão de excelente

qualidade para disposição agrícola. A mesma resolução estipula que passados

cinco anos de sua publicação, apenas Iodos enquadrados nesta classe,

poderão ser utilizados na agricultura.

Tabela 3: Concentração de microrganismos patogênicos no lodo de esgoto

proveniente da ETE Alegria, Rio de Janeiro - RJ

Parâmetro Unidade Concentração Concentração2Observad

Coliformes NMP g'1 ST < 1000 < 0,04

Ovos Viáveis Ovos g"1 ST < 0,25 < 0,01

Salmonella sp. Presente/ausent Ausente Ausente

1 Concentração máxima permitida segundo a resolução n° 375/2006 do

CONAMA; 2 Concentração observada no lodo da ETE Alegria; NMP: Número

mais provável; ST: Sólidos totais.

Embora no Brasil os estudos sobre os impactos ambientais dos

constituintes de Iodos de esgoto tenham sido direcionados para os organismos

patogênicos, metais pesados e nitratos (ANDRADE e MATTIAZZO, 2000;

BOEIRA et ai., 2002; VIEIRA e CARDOSO, 2003, BASTOS et ai., 2009), é

indispensável que também seja avaliado o risco por poluentes orgânicos. A

presença destes poluentes em lodo de esgoto tendem a crescer cada vez mais,

principalmente em virtude do aumento da produção de substâncias sintéticas,

de diversas naturezas, pela indústria química e farmacêutica (PARAÍBA e

SAITO, 2005)

Na Tabela 4 são apresentadas as concentrações de compostos

orgânicos potencialmente tóxicos observados no lodo de esgoto da ETE

Alegria.
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Tabela 4: concentração de compostos orgânicos persistentes potencialmente

tóxicos no lodo de esgoto proveniente da ETE Alegria, Rio de Janeiro - RJ

Substância

1,2-Diclorobenzeno
1,3-Diclorobenzeno
1,4-Diclorobenzeno

1 ,2,3-Triclorobenzeno
1 ,2,4-Triclorobenzeno
1 ,3,5-Triclorobenzeno

1,2,3,4-
1,2,4,5-
1,2,3,5-

Di-n-butil ftalato
Di (2-etilhexil)ftalato

Dimetil ftalato

Cresois

2,4-Diclorofenol
2,4,6-Triclorofenol

Pentaclorofenol

Benzo(a)antraceno
Benzo(a)pireno

Benzo(k)fluoranteno
lndeno(1 ,2,3-c,d)pireno

Naftaleno
Fenantreno

Lindano

Concentração
mg/kg

Benzenos clorados
0,7300
0,3900
0,3900
0,0100
0,0110
0,5000
0,1600
0,0100
0,0065

Esteres de ftalatos
0,7000
1,0000
0,2500

Fenóis não clorados
0,160

Fenóis clorados
0,0310
2,4000
0,1600

Hidrocarbonetos aromáticos
0,0250
0,0520
0,3800
0,0310
0,1200
3,3000
0,0010

Concentração

< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,004
< 0,002
< 0,006
< 0,006
< 0,006
< 0,006

0,545
23,833*
< 0,020

< 0,010

< 0,010
< 0,010
< 0,010

< 0,0005
< 0,0005
< 0,0005
< 0,0005
0,0711

< 0,0005
< 0,0010

1 Concentração máxima em solos agrícolas permitida segundo a Resolução nc

375/2006 do CONAMA; 2Concentração observada no lodo da ETE Alegria;

*Acima da concentração máxima permitida em solos agrícolas, segundo

Resolução n° 375/2006 do CONAMA.

Apenas um dos componentes apresentou alta concentração, sendo ele o

Di (2-etilhexil) ftalato (DEHP), substância utilizada na fabricação de compostos

plásticos, sendo vulgarmente chamada de plastificante. Segundo Bila e Dezotti

(2007) esta é uma substância pode causar danos ao meio ambiente e a saúde

humana. No entanto deve-se observar que os valores máximos permitidos para
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os compostos orgânicos persistentes, determinados pela

resolução n° 375/2006 do CONAMA (BRASIL, 2006) são referentes à

concentração dessas substâncias por kg de solo agrícola e não diretamente no

biossólido, como foi analisado.

Na Europa, onde as pesquisas para destinação de resíduos sólidos

encontram-se em estágios mais avançados, já existem legislações que

determinam as concentrações máximas de DEHP no próprio lodo de esgoto.

Em Portugual, segundo o decreto-lei n°118/2006 (PORTUGAL, 2006), a

concentração máxima permitida de DEHP é de 100 mg kg"1 de massa seca de

lodo, valor bem acima dos 23,833 mg Kg"1 encontrado no biossólido da ETE

Alegria.

Fromme et ai. (2002) encontraram, em Iodos de ETE's na Alemanha,

concentrações de DEHP que variam de 27,9 a 154 mg Kg"1 de matéria seca de

lodo. Já Marttinen et ai. (2003) analisaram a presença deste composto em

quatro cidades da Finlândia e encontraram concentrações que variaram de 28

a 122 mg Kg"1.

Considerando o exposto, pode-se afirmar que a concentração de DEHP

encontrada no lodo proveniente da ETE Alegria, está dentro dos padrões

normais para Iodos de esgoto e considerando sua disposição para composição

de substratos na produção de mudas florestais, seu risco à saúde humana é

inexistente quando utilizado os devidos EPI's exigidos pela resolução CONAMA

para manuseio do resíduo.

CONCLUSÃO

Segundo os parâmetros avaliados e considerando o disposto na

Resolução n° 375/2006 do CONAMA, o lodo de esgoto da ETE Alegria

enquadra-se como do Tipo A, com padrão de excelente qualidade para

disposição agrícola florestal.
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída sob a Lei n° 12.305

de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010), definiu como uma de suas principais

diretrizes, o incentivo à não geração, redução, reutilização e tratamento dos

resíduos sólidos, bem como destinação adequada dos rejeitos. Segundo a

legislação, são considerados rejeitos apenas as partes dos resíduos que não

apresentam possibilidade de reciclagem.

Políticas como esta podem aumentar a tendência de reaproveitamento

dos resíduos urbanos, pois, além de contribuírem para a minimizar o problema

ambiental, geralmente são uma garantia de fornecimento de matéria-prima a

longo prazo e baixo custo (CALDEIRA et ai., 2012). Neste contexto, o lodo de

esgoto, que atualmente é tratado como um rejeito, corresponde a um passivo

ambiental urbano e surge como um dos principais resíduos à serem reciclados.

Se levarmos em consideração que o lodo de esgoto devidamente

compostado (biossólido), encerra em sua composição grandes quantidades de

matéria orgânica e nutrientes essenciais para o crescimento vegetal, a

disposição agrícola florestal do biossólido passa a representar não apenas um

benefício ambiental, mas também uma ótima escolha do ponto de vista técnico

e económico.

Existe uma série de variáveis de ordem económica e ambiental que

devem ser analisadas em conjunto, a fim de selecionar o método de

processamento mais apropriado para a reutilização do lodo. Para cada cidade

ou região, devem ser levantados os potenciais usos assim como as principais

demandas.

No caso de regiões com pouca vocação agropecuária, como é o Estado

do Rio de Janeiro, o lodo de esgoto pode surgir como uma alternativa viável

para a substituição do esterco bovino e substratos comerciais como fonte de

matéria orgânica na composição de substratos para produção de mudas

florestais. Esta é uma área em crescente expansão no Rio de Janeiro e que

enfrenta dificuldades em competir com mercados de outros estados, devido

entre outros fatores, do alto custo de aquisição de materiais orgânicos, o que

eleva o custo final da muda.



O uso do lodo de esgoto como componente de substratos para produção

de mudas florestais pode propiciar um aumento da capacidade de retenção

hídrica, fornecer macro e micronutrientes as mudas, permitir uma economia na

adubação suplementar, podendo ser uma alternativa menos onerosa que os

substratos comerciais, ou outros componentes (MORAIS et ai., 1996;

TRIGUEIRO e GUERRINI, 2003; FAUSTINO et ai., 2005; NÓBREGA et ai.,

2007; SCHEERetal., 2010).

Diante do exposto o objetivo deste trabalho foi verificar o potencial do

biossólido na composição de substratos, testando a proporção de mistura de

biossólido e substrato comercial que proporcionam maior crescimento às

mudas florestais.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no viveiro florestal Luiz Fernando Oliveira

Capellão do Departamento de Silvicultura, Instituto de Florestas da

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Seropédica, RJ.

O clima da região de Seropédica, RJ, segundo a classificação de

Kóppen, é do tipo Aw (BRASIL, 1980), tropical com chuvas de verão. Segundo

os dados dos últimos 20 anos da estação meteorológica da PESAGRO-RJ, a

mais próxima ao local do experimento, a precipitação média anual é de 1.245

mm com o período mais seco nos meses de junho, julho e agosto e excedentes

hídricos em dezembro, janeiro e fevereiro. A temperatura média de fevereiro,

que é o mês mais quente, é de 27,0 °C, a de julho, o mês mais frio é 20,6 °C e

a temperatura média anual é de 23,7 °C.

Foram utilizadas quatro espécies florestais nativas da Mata Atlântica,

amplamente utilizadas em plantios de recomposição florestal, sendo elas o

angico vermelho (Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan), aroeira

pimenteira (Schinus terebinthifolius Raddi), ipê roxo (Tabebuia heptaphylla

(Vell.) Tol., e embiruçu (Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns. As

sementes foram doadas pelo Departamento de Silvicultura do Instituto de

Florestas da UFRRJ.

Para a composição dos tratamentos foram testados diferentes doses do

biossólido (BIO) misturadas ao substrato comercial à base de casca de pinus

compostada (SC), consistindo nos seguintes tratamentos: T1 = 0% BIO + 100%
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SC; T2 = 25% de BIO + 75% SC; T3 = 50% de BIO + 50% SC; T4 = 100% de

BIO + 0% SC. Após a homogeneização dos substratos, foram coletadas

amostras de cada tratamento e as mesmas submetidas à análise química,

realizada no Laboratório de Análises de Solos Viçosa Ltda. (Tabela 1).

Tabela 1: Analise química dos substratos utilizados para produção de mudas

florestais

~ I~I ~ ~ N P K Cã Mg S CO C/N pFT
Trat Composição

%

T1 0%BIO-100%SC 1,20 0,26 0,48 0,92 1,08 0,51 16,7 13,9 4,2

T2 25%BIO-75%SC 1,05 0,26 0,32 0,91 0,64 0,64 6,55 6,23 4,6

T3 50%BIO-50%SC 0,92 0,23 0,24 0,74 0,31 0,49 6,86 7,45 4,7

T4 100%BIO-0%SC 0,89 0,23 0,16 0,91 0,22 0,38 4,21 4,73 5,8

Teores Totais, determinados no extrato ácido (ácido nítrico com ácido

perclórico); N - Método do Kjeldahl; CO - Métdodo Walkley - Black.

O delineamento adotado foi o inteiramente casualizado (DIC), com

quatro tratamentos, quatro repetições, sendo cada parcela composta por

dezoito mudas, somando 288 mudas para cada espécie e 1.152 mudas

avaliadas no total.

Os recipientes, tubetes de 280 cm3, foram alceados em canteiros

suspensos localizados a pleno sol. A irrigação do viveiro foi feita por sistema de

microaspersão duas vezes ao dia, uma no início da manhã e outra ao final da

tarde.

A semeadura foi realizada diretamente nos recipientes. Foram

distribuídas de duas a quatro sementes, considerando as características das

espécies avaliadas e a viabilidade das sementes. Após a germinação e

desenvolvimento inicial das plântulas foi realizado o desbaste deixando apenas

uma plântula por tubete, utilizando-se como critério de seleção a planta de

maior vigor e mais centralizada.

Aos 50 dias após a semeadura e a cada 21 dias a partir desta data,

foram conduzidas avaliações da altura da parte aérea, com uso de régua

graduada (cm), e do diâmetro do coleto, com uso de paquímetro digital (mm).

Essas avaliações foram realizadas até os 154 dias após a semeadura, quando
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as mudas apresentavam-se prontas para expedição do viveiro, com alturas e

diâmetro consideráveis e sistema radicular bem formado.

Após a última avaliação, foram selecionadas as cinco mudas mais

próximas da média de cada parcela, para obtenção do peso seco da parte

aérea e do sistema radicular. As mudas selecionadas tiveram as raízes lavadas

em água corrente para retirada do substrato. A seguir foram separadas a parte

aérea do sistema radicular, e os mesmos foram devidamente identificados e

acondicionados em sacos de papel e em seguida levados para uma estufa de

circulação de ar forçada, onde permaneceram a 65° C, durante 72 horas, até a

obtenção de peso constante. Após a secagem, as mesmas foram pesadas em

balança de precisão para obtenção do peso seco da parte aérea e do sistema

radicular.

Com as variáveis coletadas na última medição foram calculadas as

relações entre altura da parte aérea e diâmetro de coleto, massa seca da parte

aérea e massa seca do sistema radicular, bem como o índice de qualidade de

Dickson et ai. (1960), para determinação e comparação da qualidade das

mudas produzidas nos diferentes tratamentos.

Todos os dados foram submetidos ao teste de Liliefors e de Cochran a

Bartlet para avaliar a normalidade e homogeneidade dos mesmos. Não

havendo necessidade de transformações, foi realizada a análise de variância, e

posteriormente o teste de Tukey ao nível de significância de 5%. As análises

foram realizadas com auxílio do programa estatístico SAEG.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se pela Figura 1 que as mudas produzidas apenas com

substrato comercial apresentaram as menores médias de altura da parte aérea,

e os melhores resultados são encontrados nos tratamentos cuja as dosagens

de biossólido são 50 ou 100% do volume do substrato. Desta forma, pode-se

inferir que o biossólido contribuiu positivamente para o crescimento das mudas,

resultado semelhante ao encontrado por Caldeira et ai. (2012) que avaliando o

uso de biossólido na produção de mudas de Tectona grandis, encontraram as

maiores médias nos tratamentos com dosagens acima de 60% de biossólido.

Vale ressaltar ainda, que apesar de apresentarem padrões de

crescimento diferentes, o que é compreensivelmente normal se tratando de



espécies nativas, de forma geral, todas as espécies responderam

positivamente à presença do biossólido na composição do substrato.

Biossólido : Substrato comercial Biossólido : Substrato comercial

Figura 1: Altura da parte aérea de mudas de (1) angico vermelho -

Anadenanthera macrocarpa; (2) aroeira pimenteira - Schinus terebinthifolius;

(3) ipê roxo - Handroanthus heptaphyllus.; e (4) embiruçu - Pseudobombax

grandiflorum, aos 154 dias após a semeadura, produzidas em diferentes

composições de biossólido e substrato comercial.

As espécies angico vermelho, aroeira pimenteira e embiruçu

apresentaram comportamento similar e obtiveram as maiores médias nos

tratamentos com maiores proporções de biossólido. Este comportamento pode

ser explicado pela interação das características químicas e físicas do substrato

com a autoecologia das espécies.

O biossólido é um material com grande número de microporos, porém

com poucos macroporos, estes últimos são responsáveis pela aeração do

substrato, enquanto o primeiro é responsável pela retenção de água e



RubilCO:

nutrientes (GONÇALVES E POGGIANI, 1996; CALDEIRA et ai., 2000).

Diferentemente do ipê roxo, adaptado a locais secos e bem drenados, as

demais espécies caracterizam-se por serem espécies tolerantes à umidade e

ao encharcamento (CARVALHO, 2006; GONÇALVES et ai. 2008; MARTINS,

2001), o que pode ter favorecido o crescimento destas no substrato com 100%

de biossólido, uma vez que durante o processo de produção foi visível a maior

retenção de umidade neste tratamento.

A mistura do biossólido com o substrato comercial, na proporção de

50:50, aumentou a drenagem do substrato, devido à maior porosidade,

característica marcante dos substratos comerciais (FERRAZ et ai. 2005). Esta

melhoria das características físicas, aliada ao potencial químico do biossólido

favoreceu o crescimento do ipê roxo.

Embora a altura da parte aérea seja considerada um dos parâmetros

mais antigos na classificação e seleção de mudas e continue apresentando

contribuição importante (LELES et ai., 2001; GOMES E PAIVA, 2004;

BRACHTVOGEL e MALAVASI, 2010), a mesma não deve ser analisada

separamente. Binotto et ai. (2010) afirma que a altura da parte aérea só pode

ser considerada como indicador de qualidade de mudas, quando analisada

conjuntamente com o diâmetro do coleto. Na Figura 2 são apresentados os

valores de diâmetro do coleto.
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Figura 2: Diâmetro de mudas de (1) angico vermelho - Anadenanthera

macrocarpa\) aroeira pimenteira - Schinus terebinthifolius; (3) ipê roxo -

Handroanthus heptaphyllus.; e (A) embiruçu - Pseudobombax grandiflorum,

aos 154 dias após a semeadura, produzidas em diferentes composições de

biossólido e substrato comercial.

As espécies apresentaram um padrão de crescimento em diâmetro

semelhante ao encontrado para altura da parte aérea, com os tratamentos que

receberam biossólido em sua composição apresentando as maiores médias em

relação ao substrato comercial. Este comportamento do diâmetro

acompanhando o crescimento em altura é importante, pois reflete a qualidade

da muda, indicando que as mesmas apresentaram um crescimento balanceado

durante a produção.

Este comportamento de maior crescimento nos tratamentos com

maiores proporções de biossólido, pode ser atribuído principalmente as

características químicas e físicas do substrato. Embora o substrato comercial

apresente maiores concentrações de nutrientes disponíveis (Tabela 1), estes
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substratos são mais porosos e estão mais sujeitos à lixiviação, muitas vezes o

substrato apresenta deficiência de nutrientes antes mesmo do pleno

desenvolvimento do sistema radicular das mudas.

Por outro lado, segundo Melo e Marques (2000), os nutrientes presentes

na composição do biossólido, encontram-se em grande parte na forma

orgânica, e desta forma tendem a serem liberados gradativamente no substrato

por meio de processos oxidativos, aumentando assim a absorção pelas plantas

e diminuindo os riscos de lixiviação dos nutrientes. Ou seja, garante a nutrição

da muda por longos períodos, com menores riscos de perda.

Embora a altura da muda esteja correlacionada com o seu crescimento

inicial em campo (THOMPSON, 1985), é necessário primeiro que a muda

sobreviva após implantada. Neste contexto, o diâmetro é o principal indicador

de sobrevivência após o plantio e, é considerado um dos o parâmetros que

melhor reflete a qualidade de mudas florestais (RITCHIE e LANDIS, 2008).

A altura e o diâmetro do coleto são importantes parâmetros morfológicos

para definição da qualidade de mudas florestais, e os de mais fácil

mensuração, no entanto, os mesmos não devem ser analisados

separadamente. Quanto mais parâmetros forem analisados conjuntamente,

maior será a certeza de qualidade da muda produzida. Na Tabela 2 são

apresentados alguns parâmetros analisados para avaliação da qualidade de

mudas florestais.
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Tabela 2: índices de qualidade de mudas de quatro espécies florestais

produzidas em substrato comercial com crescentes doses de biossólidos em

sua composição, aos 155 dias após a semeadura

Trat.

T1

T2

T3

T4

Composição*

Angico

0:100

25:75

50:50

100:0

H/D

vermelho

8

9,

,20 c

45 bc

12,27a

9,86 b

PSA PSR RPSAR IQD

(Anadenanthera macrocarpa)

0

2

2

2

,44 b

,03a

,15a

,29a

Aroeira vermelha (Schinus

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

0:100

25:75

50:50

100:0

0:100

25:75

50:50

100:0

6,

6,

7

6

l pê

4

5

4

5

59 ab

47 ab

,25a

,12 b

2

2

3

4

,12c

,77 b

,75a

,10a

0,79 b

2,02a

1,44ab

1,75a

0

1

1

1

,55

,01

,50

,36

c

b

a

a

0

0

,14 b

,38a

0,26 ab

0,36a

terebinthifolius)

2,59 c

3,60 b

5,82a

5,68a

0

0

0

0,

,82

J7

,65

72

a

a

b

ab

0

0

1
1

,63 d

,88 c

,21 b

,43a

roxo (Tabebuia heptaphylla)

,76a

,41 a

,86a

,18a

2

2

3

3

,13c

,92 b

,71 a

,90a

2,49 c

4,04a

3,54 ab

2,84 bc

0,

0

1
1

85

,72

,06

,37

bc

c

b

a

0

1
1

1,

,82 b

,13a

,24a

03 ab

Embiruçu (Pseudobombax grandiflorum)

T1

T2

T3

T4

0:100

25:75

50:50

100:0

1

1,

2,

,68 c

96 bc

26 ab

2,35a

4

4,

5,

6

,18b

65 ab

30 ab

,46a

4,18a

4,19a

4,60a

4,77a

1
1
1
1

,00

,11

,15

,35

b

b

b

a

3

3

3

3

,12a

,09a

,18a

,62a

Para cada espécie, médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem

entre si, pelo teste de Tukey (P < 0,05). *Biossólido : substrato comercial.

O valor resultante da relação altura da parte aérea e diâmetro do coleto

(HD) expressa um equilíbrio de crescimento, relacionando dois importantes

parâmetros morfológicos, sendo considerado um ótimo índice de qualidade

(Caldeira et ai., 2012). Com exceção das mudas de angico vermelho do

tratamento T3, que apresentaram média 12,27 de relação H/D, o restante das

mudas obtiveram valores abaixo de 10, padrão considerado bom,

recomendado por José et ai. (2005). Mudas com alta relação H/D podem
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apresentar estiolamento e menor índice de sobrevivência no campo, o

tombamento decorrente dessa característica pode resultar em morte ou

deformações das plantas no campo (ABREU, 2011).

Observa-se pela Tabela 2, que a espécie embiruçu apresentou baixos

valores de relação H/D, isso ocorre devido a autoecologia da espécie, que

caracteriza-se por primeiramente acumular suas reservas no coleto para depois

investir em crescimento em altura.

Outro parâmetro amplamente utilizado na avaliação da qualidade de

mudas florestais é a biomassa seca. Este é um parâmetro de difícil

interpretação quando se avalia separadamente os compartimentos parte aérea

e sistema radicular (BURNETT, 1979; GOMES et ai., 2002; CALDEIRA et ai.,

2012). Para um melhor entendimento deste parâmetro é necessário avaliar

principalmente a relação entre esses parâmetros (NÓBREGA et ai., 2007;

CALDEIRA et ai., 2008; LISBOA et ai., 2012).

Deve-se levar em consideração que essa relação expressa o equilíbrio

entre a parte transpirante e a parte absorvente da planta e, é um parâmetro de

grande importância quando essas mudas são submetidas à condições de

déficit hídrico (BIRCHLER et ai., 1998), onde quanto maior este valor, maior

será a parte transpirante perante a parte absorvente da planta, podendo levar

ao desequilíbrio de crescimento da muda e posterior tombamento da mesma,

assim como prejudicar a absorção de água e nutrientes (CALDEIRA et ai.,
2012).

De forma geral, todos os tratamentos, para todas as espécies,

apresentaram valores que podem ser considerados bons de relação peso

aéreo e radicular (RPSAR), uma vez que os mesmos apresentaram valores

próximos de 1 (um), o que ocorreu devido ao ajuste de crescimento das mudas,

o qual quando em condições normais, favorece um crescimento balanceado

entre as partes aérea e radicular (REIS et ai., 1989 e CARNEIRO, 1995).

Ainda tratando dos parâmetros de qualidade, o índice de qualidade de

Dickson (IQD) é um dos mais completos para avaliação da qualidade de mudas

florestais, pois em seu cálculo são considerados a robustez (relação H/D) e o

equilíbrio da distribuição da biomassa na muda (massa seca total e RPSAR),

ponderando os resultados de vários parâmetros importantes empregados para

avaliação da qualidade (FONSECA, 2000; CALDEIRA et ai., 2008). Segundo
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José et ai. (2005), quanto maior seu valor, melhor é a qualidade das mudas

dentro daquele lote.

Para as espécies angico vermelho e ipê roxo, os tratamentos que

continham biossólido em sua composição apresentaram as maiores médias de

IQD e não diferiram estatisticamente entre si. Já a espécie embiruçu não

apresentou diferenças estatísticas de IQD entre os tratamentos.

A espécie aroeira mostrou-se altamente responsiva à presença de

biossólido no substrato, apresentando diferenças estatísticas de IQD entre

todos os tratamentos, com as maiores médias no tratamento com 100% de

biossólido e as menores no tratamento apenas com substrato comercial.

De maneira geral pode-se inferir pelo apresentado que o biossólido

contribuiu positivamente para o crescimento das mudas, independentemente

da espécie. Pode-se observar ainda, pelas figuras abaixo, que as mudas que

receberam biossólido em sua composição, apresentaram uma qualidade

visivelmente superior aquelas do tratamento apenas com substrato comercial.

Foi observado ainda, para todas as espécies, uma gradual diferença de

coloração na folhagem das mudas na medida em que se aumentava a

concentração de biossólido no substrato, sendo as produzidas exclusivamente

com biossólido donas de uma coloração verde escura, típica de mudas bem

nutridas, e as produzidas apenas com substrato comercial, amareladas (Figura

6), indicando haver sintomas de deficiência de nutrientes. Este fato pode

credenciar o biossólido como um material com reais potenciais para aumento

da qualidade, crescimento, e nutrição de mudas florestais.

Levando-se em consideração a diversidade genética das espécies

nativas da Mata Atlântica, sugere-se que sejam incentivados mais estudos, a

fim de abranger um maior número de espécies, pois como observado no

trabalho, cada espécie possui uma autoecologia diferente e pode requerer uma

composição de substrato diferente. Com um maior banco de informações,

posteriormente poderá ser possível separar as espécies em grupos ecológicos,

definindo a melhor composição de substrato para cada grupo.
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Figura 3: Mudas de angico vermelho produzidas sob diferentes concentrações

de biossólido (em sequência crescente) e substrato comercial, aos 154 dias

após a semeadura.

Figura 4: Mudas de aroeira pimenteira produzida sob diferentes concentrações
de biossólido (em sequência crescente) e substrato comercial, aos 154 dias
após a semeadura.



Figura 5: Mudas de embiruçu produzidas sob diferentes concentrações de
biossólido (em sequência crescente) e substrato comercial, aos 154 dias após
a semeadura.
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Figura 6: Mudas de ipê roxo produzidas sob diferentes concentrações de
biossólido(BIO) e substrato comercial (SC) (T1 = 100% SC;
T3 = 50% BIO : 50% SC; T4 = 100% BIO), aos 120 dias após a semeadura.



CONCLUSÕES

O biossólido proveniente da ETE Alegria possui potencial para a

composição de substratos para produção de mudas florestais para

recomposição da Mata Atlântica.

O biossólido proporcionou maior qualidade às mudas produzidas,

independente da espécie testada, evidenciando que a destinação de lodo de

esgoto para produção de mudas florestais pode ser uma alternativa não

apenas de caráter ambiental, mas também com um forte cunho técnico e

económico, principalmente em locais próximos de grandes centros, com forte

demanda de mudas.
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