


A gestão de resíduos orgânicos assume 
importância fundamental no processo 
de produção sustentável devido à 
possibilidade de uso desses produtos 
como fontes alternativas de nutrientes 
aliada ao processo de reuso e reciclagem 
de resíduos.

A geração de resíduos orgânicos é um 
problema que precisa ser abordado de 
forma científica com a integração das 

diversas áreas do conhecimento que contemple desde o processo de produção 
até a sua destinação, reforçando o papel da tecnologia no sentido de minimizar 
a geração de resíduos e identificar soluções viáveis para o tratamento e 
destinação final dos resíduos oriundos de diversas fontes.

O Congresso Brasileiro de Resíduos Orgânicos aborda os aspectos da legislação 
ambiental, metodologias para análise e detecção de metais pesados, poluentes 
orgânicos persistentes e parâmetros físicos-químicos e biológicos além 
dos aspectos teóricos e práticos do processo de tratamento e disposição dos 
resíduos em sistemas produtivos agrícolas e florestais, oriundos do tratamento 
de esgotos (ETE); do processamento de álcool, açúcar e cachaça (Vinhaça); 
das águas residuárias do processo de beneficiamento do café; da produção de 
celulose, do abate de aves e suínos e dos restos culturais originados da produção 
de frutas e hortaliças, entre outros.

Aureliano Nogueira da Costa
Presidente do Congresso Brasileiro de Resíduos Orgânicos
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PAlesTRAs, PAINeIs e TRABAlHOs
TÉCNICO-CIeNTíFICOs

Adelaide de F. s. da Costa
Segundo Vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Fruticultura e Vice-presidente 
do CBRO, Pesquisadora do Incaper
 
Sediar o primeiro Congresso Brasileiro 
de Resíduos Orgânicos é um grande 
desafio! A equipe organizadora do 
CBRO teve como meta colocar em pauta 
de discussão os processos de produção e 
de destinação de resíduos de diferentes 
origens, priorizando sua utilização na 

agricultura, e destacando as estratégias para a produção sustentável 
de alimentos e os avanços tecnológicos gerados pela pesquisa, sem 
desconsiderar as outras possíveis destinações desses resíduos.

Para atender e promover o bem-estar dos congressistas, os organizadores 
prepararam todo o ambiente para a realização de Palestras e Painéis,  e 
apresentação de Trabalhos Técnico-científicos.

É um Evento concentrado em dois dias, porém conta com uma 
programação extensa, buscando mostrar as experiências de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica adquiridas por profissionais de 
diferentes Estados da Federação. 

As apresentações dos renomados prelecionistas convidados para 
ministrarem palestras e participarem dos diferentes painéis, bem como os 
trabalhos técnico-científicos estão sendo disponibilizados nos ANAIS do 
CBRO, com ISSN, que qualifica esses trabalhos para serem inseridos no 
Curriculum Vitae. A Comissão Técnico-científica prezou pela garantia 
da qualidade dessa publicação, tanto nos aspectos técnicos quanto de 
formatação e organização dos trabalhos.



A apresentação de resumos expandidos é um grande diferencial do CBRO, 
possibilitando aos autores uma divulgação mais completa dos trabalhos 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica realizados.

No presente Evento estão sendo apresentadas 18 Palestras Técnicas e 75 
Trabalhos Técnico-científicos envolvendo a utilização de resíduos como 
fonte de nutrientes na agricultura, além de mostrar outras opções de 
destinação dos resíduos orgânicos. Portanto, as Palestras e os Trabalhos 
Técnico-científicos discutem a produção e destinação dos seguintes 
resíduos orgânicos:
• Esterco de boi
• Esterco de galinha
• Fibras de casca de coco
• Vinhaça: processamento de cana-de-açúcar
• Resíduos orgânicos domiciliares
• Resíduos de podas de arvores ornamentais
• Farelo de mamona e manipueira
• Cinzas de produção de cerâmica
• Resíduos agroindustriais
• Resíduos de rochas silicatadas
• Efluente de fossa séptica biodigestora
• Lodo de Estação de Tratamento de Esgoto (Biossólidos) 
• Águas residuárias provenientes do processamento de café
• Vermicompostagem
• Compostagem de resíduos agrícolas

Portanto, não poderíamos deixar de agradecer aos congressistas que 
enviaram os Trabalhos Técnico-científicos em forma de resumos 
expandidos e que, com bastante presteza acataram as sugestões da 
Comissão Técnico-científica para adequação dos mesmos, quando 
necessária, e a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para 
o sucesso deste Evento.



Os ResíDuOs ORgâNICOs e 
A AgRICulTuRA

Ricardo santos
Secretário de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca
                          
No Estado do Espírito Santo, a 
conquista recente da instituição da 
Política Estadual de Resíduos Sólidos, 
nos permitirá avançar não só na 
regulação e gestão, mas também na 
criação e implementação de projetos e 
ações que estimulem negócios a partir 

do reaproveitamento dos resíduos, especialmente dos orgânicos para a 
agricultura.

Tratados como fontes de biomassa, tais resíduos têm seu uso desde a 
antiguidade, sendo importante fonte de contribuição para a melhoria das 
características físicas, químicas e biológicas dos solos. 

Os esforços para avançar no tratamento e uso dos resíduos orgânicos na 
agricultura moderna são indispensáveis e os desafios não são poucos, 
principalmente no que se refere à presença de patógenos, metais pesados, 
e outros contaminantes, em relação à capacidade de absorção da planta e 
do próprio meio ambiente (poluição ambiental difusa), todos diretamente 
ligados à questão da produção de alimentos e a saúde humana.

A oportunidade de realização deste Congresso no Espírito Santo é impar 
e, em vista do interesse público estadual sobre o tema, esperamos que 
as palestras e debates contribuam com importantes subsídios  para que 
possamos avançar em eficiência econômica, social e ambiental no uso 
dos resíduos orgânicos na agricultura capixaba. 



CIêNCIA, TeCNOlOgIA e 
INOVAÇãO
Paulo Folleto 
Secretário de Estado de Ciência e 
Tecnologia
A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
(SECT) foi criada em junho de 2004 e sua missão 
é a implementação da política estadual de ciência e 
tecnologia, definida pelo Conselho Estadual de Ciência 
e Tecnologia (Concitec) e pela Coordenação do Sistema 
Estadual de Ciência e Tecnologia.

Juntamente com a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Espírito Santo (FAPES) órgão vinculado a secretaria, 
fomentam o desenvolvimento científico e tecnológico 
do Espírito Santo.

O planejamento de atuação do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia tem como base os eixos 
definidos pelo Plano de Metas 2025, do Governo do Estado, e o Plano de Ações 2007-2011, do 
Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e abrange cinco programas em Ciência, Tecnologia e 
Inovação (C,T&I):

• Aplicação de C, T&I com foco nas instituições científicas e Tecnológicas
Apóia atividades realizadas por instituições científicas e tecnológicas, voltadas à realização 
de pesquisas, capacitação de recursos humanos, implantação e expansão de infraestrutura de 
pesquisa e realização de eventos em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico e 
social do Espírito Santo

• Aplicação de C, T&I com foco nas empresas
Apóia a geração e difusão de inovações tecnológicas em produtos e serviços em ambientes 
empresariais, a partir de diversos instrumentos e da capacitação de recursos humanos, visando à 
transformação de conhecimento em valores econômicos e/ou sociais.

• Aplicação de C, T&I em áreas estratégicas
Estimula a pesquisa em áreas estratégicas para o Estado do Espírito Santo no intuito de encontrar 
soluções voltadas a potencializar oportunidades existentes, resolver e/ou eliminar as ameaças ao 
desenvolvimento e econômico e/ou social.

• Aplicação de C, T&I voltadas ao desenvolvimento social
Apóia atividades de pesquisa, inovação, extensão e de formação e capacitação de recursos 
humanos voltadas à geração e difusão de tecnologias sociais, bem como ao ensino de ciências 
básicas com o propósito de promover inclusão social por meio de C, T&I

• Bolsa universitária Nossa Bolsa
Permite o acesso, por mérito, de alunos da rede pública que tenham bom desempenho, ao ensino 
superior por instituições privadas.
Sabedores da importância da gestão de resíduos orgânicos do ponto de vista científico e 
tecnológico para o nosso estado é que, com muita honra,  apoiamos o Congresso Brasileiro de 
Resíduos Orgânicos. 



O Congresso Brasileiro de Resíduos 
Orgânicos representa a oportunidade 
de fazermos uma reflexão quanto 
aos conceitos tradicionais do uso e 
ocupação do solo e uma discussão 
sobre caminhos e métodos 
alternativos, baseados em pesquisa.

Quando nos é dada a oportunidade de uma visão sistêmica, nos é dada 
também a responsabilidade de mudança de postura e de comportamento. 
E nesse novo modelo de agricultura, o Congresso cumpre um importante 
papel de reunir conhecimentos que substituam o convencional, a partir 
do pilar da sustentabilidade – ambientalmente correto, economicamente 
viável e socialmente justo. 

Ao propor a realização de um evento dessa relevância, o Incaper reconhece 
a fundamental parceria de entidades públicas e privadas que também 
abraçaram a causa e têm reunido esforços em prol do desenvolvimento 
sustentável da agricultura. Por isso, o Congresso será um momento de 
intercâmbio de informações entre técnicos, pesquisadores, instituições 
e trabalhadores do setor agrícola, de limpeza urbana e industrial. 

O Incaper não apenas acredita nesse novo cenário, mas traz como 
premissa esses conceitos. E convoca a todos a contribuir para a nova 
era da agricultura, onde tudo é reaproveitado, sempre pautado pelo 
conhecimento científico e pela assistência técnica dos agricultores 
familiares – as razões da existência do Instituto. 

CAmINHOs e mÉTODOs AlTeRNATIVOs PARA 
PRODuÇãO AgRíCOlA

evair Vieira de melo
Diretor Presidente do Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Incaper)



O Congresso Brasileiro de 
Resíduos Orgânicos (CBRO) é 
um importante evento científico 
realizado pelo Incaper em 
parcerias com  instituições 
públicas e privadas, e reúne  
produtores, pesquisadores, 
professores, empresários e  estudantes para divulgar o processo de 
inovação desde a  geração de resíduos, tecnologias para o reuso 
e agregação de valor  pela  sua utilização como fonte alternativa de 
nutrientes.

O Incaper se destaca nas pesquisas e assistência técnica aos produtores 
rurais com o desenvolvimento de tecnologias utilizando lodo de esgoto e 
outros resíduos oriundos do processo agrícola como fonte de nutrientes 
para as plantas.

No Estado do Espírito Santo, as principais atividades agrícolas geram 
resíduos que podem retornar à lavoura pelo processo de reciclagem por 
meio da compostagem e de técnicas que viabilizem sua aplicação além 
de preservar o meio ambiente e reduzir os custos com o uso de adubos 
químicos.

A realização do Congresso Brasileiro de Resíduos Orgânicos no estado 
do Espírito Santo fortalecerá a discussão com o tema atual em que 
diante do crescimento e exploração do recursos naturais e da geração 
de resíduos, o Incaper apresenta resultados comprovados por meio das 
pesquisas de campo e do trabalho da assistência técnica aos produtores 
rurais, reafirmando a importância do desenvolvimento sustentável.

uTIlIzAÇãO De ResíDuOs ORgâNICOs e 
PReseRVAÇãO De 
ReCuRsOs NATuRAIs

gilmar gusmão Dadalto
Diretor Técnico do Incaper



PAulO CesAR HARTuNg gOmes
GOVERNADORDO ESTADO 

RICARDO De RezeNDe FeRRAÇO
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO 

RICARDO FeRReIRA DOs sANTOs
SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA,

ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 

ANTONIO elIAs sOuzA DA sIlVA
SUBSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

JARBAs RIBeIRO De AssIs JÚNIOR
SUBSECRETÁRIO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

eVAIR VIeIRA De melO
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (INCAPER) 

gIlmAR gusmãO DADAlTO
DIRETOR TÉCNICO DO INCAPER 
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DIA 08 De OuTuBRO - QuINTA-FeIRA - 10H30
POTENCIALIDADES DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS EM SISTEMAS 
PRODUTIVOS
Dr. Jonas Jacob Chiaradia – Biossolo Agricultura e Ambiente Ltda – Piracicaba-SP

PAINÉIS

PAINel1 – 14h30 - 18h00
ResíDuOs ORgâNICOs COmO FONTe AlTeRNATIVA De      
NuTRIeNTes - 14h30
Dr. Luiz Carlos Santos Caetano - Incaper

USO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO SOLO - 14h40
Doutorando Marino Salgarello Coelho - Departamento de Solos - UFV-MG

CRITÉRIOS PARA O USO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS EM SISTEMAS 
PRODUTIVOS - 15h10
Dr. Aureliano Nogueira da Costa - Incaper/Fapes

DEGRADAÇÃO E IMPACTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NA MICROBIOTA E 
BIOQUÍMICA DO SOLO - 16h00
Dr. Aldo Vilar Trindade - Embrapa/CNPMF

SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS: COMPOSTO DE LIXO EM 
USINAS DE COMPOSTAGEM E UTILIzAÇÃO DE LODO DE ESGOTO - 16h30
Prof. Dr. Regynaldo Arruda Sampaio - UFMG - Núcleo de Ciências Agrárias-MG

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NA AGRICULTURA: LODO DE ESGOTO COMO 
FONTE DE NUTRIENTES - 17h00
Dra. Beatriz Monte Serrat - Sanepar-PR
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DIA 09 De OuTuBRO - sexTA-FeIRA
PAINel 2 – 08h30 - 12h00 
gesTãO AmBIeNTAl De ResíDuOs ORgâNICOs – 08h30
M.Sc. Aladim Fernando Cerqueira - Diretor Técnico do IEMA-ES

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DE GRANDES GERADORES 
NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E RECICLAGEM AGRÍCOLA - 08h40
Dr. Beno Weigert - Emater-PR

METAIS PESADOS EM RESÍDUOS ORGÂNICOS: PRINCIPAIS CONQUISTAS E 
DESAFIOS - 09h10  
Dr. Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho - UFRRJ

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SISTEMAS 
AGRÍCOLAS - COMPOSTAGEM - 10h00
Engº Agrº Edegar Antônio Formentini - Incaper

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE PROCESSAMENTO 
DA CANA-DE-AÇúCAR - 10h30
Engº Agrº Nelson Élio zanotti - CPA

LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS SOBRE RESÍDUOS ORGÂNICOS
Eng. Agr. Hideraldo José Coelho - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) - 11h00

PAINel 3 – 14h30 - 18h00
TeCNOlOgIA APlICADA À gesTãO AmBIeNTAl De ResíDuOs - 14h30
Maria de Fátima de Lima - Engª Química, Especialista em Engª Sanitária e Ambiental 
- Cesan

APROVEITAMENTO DOS NUTRIENTES DO SANEAMENTO NA AGRICULTURA  
- BIOSSóLIDOS E SANEAMENTO ECOLóGICO - 14h40
Prof. Dr. Ricardo Franci Gonçalves - UFES

MÉTODOS E PRÁTICAS PARA ANÁLISE DE RESÍDUOS - 15h10
Dr. Carlos Henrique P. M. Silva - Cetan

SISTEMAS DE ANÁLISES E QUALIDADE DOS RESULTADOS - 16h00
M.Sc. Elza de Abreu Costa - Cesan

USO DO SIG NO MAPEAMENTO DE ÁREAS APTAS PARA DISPOSIÇÃO DE 
BIOSSóLIDO - 16h30
Engº Agrimensor Renato Corrêa Taques - Incaper
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PALESTRA
PAlesTRA
Dia 08/10/2009 - 10h30

POTENCIALIDADE DO USO DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS EM SISTEMAS PRODUTIVOS

Jonas Jacob Chiaradia

Doutor em Agronomia (Área: Solos e Nutrição de 
Plantas) pela Universidade de São Paulo - ESALQ 
/ USP (2006), Mestre em Agronomia (Área: Solos 
e Nutrição de Plantas) pela Universidade Federal 
de Lavras - UFLA (2002) e Engenheiro Agrônomo 
pela Universidade Federal de Lavras - UFLA 
(1999). Atualmente é sócio e Diretor técnico da 
empresa Biossolo - Agricultura e Ambiente Ltda. 
Atua nas áreas Ambiental e Agronômica, com 
ênfase em química do solo e química ambiental, 

atuando principalmente na gestão e gerenciamento de resíduos industriais, 
agroindustriais e urbanos visando a reciclagem desses em áreas agrícolas e 
florestais. É professor do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
- Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo - FATEC-Piracicaba no curso 
de Bioenergia Sucroalcooleira. 

O uso de resíduos orgânicos em áreas agrícolas e florestais no Brasil é um tema 
ainda pouco explorado considerando as inúmeras cadeias produtivas do sistema 
agroindustrial que geram resíduos com possibilidade de serem utilizados e a 
grande área agrícola/florestal atualmente cultivada no país.

Quando se considera a utilização de resíduos orgânicos na atividade produtiva 
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agrícola/florestal, são usualmente citadas como vantagens desse uso a reciclagem 
de nutrientes contidos no resíduo aliados aos benefícios do conteúdo orgânico 
do mesmo na manutenção ou mesmo elevação do teor de matéria orgânica de 
solos. Todavia, deve-se, da mesma forma com que se enfatiza as vantagens, não 
se esquecer das possíveis desvantagens, entre as quais pode-se citar: os nutrientes 
estão presentes em quantidades desbalanceadas para a nutrição das plantas; não se 
conhece, previamente, a eficiência do resíduo no fornecimento desses nutrientes; 
o conteúdo orgânico do resíduos deve ser avaliado no que se refere possibilidade 
da presença de compostos potencialmente tóxicos, à sua degradabilidade e 
contribuição para o benefício agrícola do seu uso. 

Assim sendo, o principal e inqüestionável benefício do uso agrícola de resíduos, é 
a minimização do problema que representa a disposição final da grande quantidade 
de resíduos gerados pela nossa sociedade e o aumento da longevidade de aterros 
sanitários e industriais quando se trata de resíduos urbanos e industriais. Da mesma 
forma, a grande quantidade de resíduos orgânicos gerada nos diversos processos 
agroindustriais não deve ser desprezada e deve ser adequadamente utilizada para 
que não cause prejuízos ao ambiente e conseqüentemente a sociedade. 

Com relação ao uso de resíduos orgânicos urbanos (que inclui composto de lixo 
e lodos de tratamento de esgotos) pode-se dizer que seu uso no Brasil é ainda 
incipiente comparado ao potencial futuro de geração. No caso específico do lodo 
de esgoto e seus subprodutos pode-se considerar como positivas poucas ações 
isoladas no Brasil, como nos Municípios de Jundiaí, São José dos Campos e 
Franca no Estado de São Paulo, vários municípios no Estado do Paraná e Distrito 
Federal. Na maior parte do país ainda não há sistemas para coleta e tratamento 
de esgotos o que faz com que o problema do saneamento básico seja ainda maior 
que os desafios enfrentados para a utilização racional e segura de lodos de esgoto 
em áreas agrícolas. 
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PAINel 1
Dia 08/10/2009 - 14h30 às 18h00

ResíDuOs ORgâNICOs COmO FONTe 
AlTeRNATIVA De NuTRIeNTes

luiz Carlos santos Caetano 

Engenheiro Agrônomo, (1988) pela Universidade 
Federal de Viçosa; Mestre em Fitotecnia, (1991) 
pela Universidade Federal de Viçosa; Doutor 
em Produção Vegetal, 2004 pela Universidade 
Estadual do Norte Fluminense. Pesquisador 
do Incaper na área de fruticultura; Membro da 
equipe técnica do projeto “Critérios para o uso e 
manejo agrícola e florestal do lodo de estação de 
tratamento de esgoto no Estado do Espírito Santo” 
desenvolvido pelo Incaper, sendo responsável pela 

condução das pesquisas com a utilização do lodo nas culturas da goiaba, abacaxi 
e cana de açúcar. 

A utilização de resíduos orgânicos de origem vegetal ou animal como fertilizante 
na agricultura tem sido crescente em todo o mundo com o aumento da produção 
orgânica de alimentos alavancada por uma demanda ascendente por alimentos 
mais saudáveis, sem o uso de agrotóxicos principalmente.

O preço dos fertilizantes químicos tem apresentado grandes elevações nos 
últimos anos, principalmente pela grande demanda chinesa, o que impacta 
significativamente a rentabilidade da agricultura. Os preços destes produtos são Pi
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regulados pelo comércio internacional e pelo preço do petróleo, particularmente 
no caso da uréia. O Brasil importa quase a totalidade dos adubos utilizados na 
nossa agricultura.

Outro fator que deve ser considerado na busca de alternativas de fertilização das 
culturas é o fato das fontes de fósforo e potássio serem finitas.

Por outro lado, a geração de resíduos orgânicos apresenta crescimento acentuado, 
sobretudo os resíduos agroindustriais e o lodo de estação de tratamento de esgoto 
(ETE) que tem sido gerado com o aumento do tratamento de esgoto das cidades.

A utilização destes resíduos como insumo na agricultura é considerada uma 
alternativa técnica, econômica e ambientalmente adequada para reciclagem 
destes materiais.

USO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NO SOLO

marino salgarello Coelho 

Técnico em Agropecuária pela Escola Agrotécnica 
Federal de Barbacena (2002); Graduado em 
Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa 
(2008) e Mestre em Solos e Nutrição de plantas pela 
Universidade Federal de Viçosa (2009). Atualmente 
é Doutorando em Solos e Nutrição de plantas pela 
Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência 
na área de Agronomia. Atuando principalmente nos 
seguintes temas: adubação verde, Café Orgânico, 
Carbono, Nitrogênio, Planta espontâneas e 
Substâncias Húmicas. 

Toda atividade humana, além da alteração do ambiente, gera resíduos. O solo é um 
importante receptor desses resíduos orgânicos, pois possuem em sua constituição, 
vários nutrientes e características importantes, usadas para a melhoria dos 
sistemas agricolas. Entretanto, devemos ficar atentos aos problemas que o uso 
constante desses resíduos pode provocar no solo como sua contaminação por 
metais pesados, salinização e eutrofização. Como características importantes, 
os resíduos orgânicos podem apresentar nutrientes essenciais as plantas como 
N, P, K, Ca e Mg, alta CTC e capacidade de retenção de água; capacidade de 
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complexação de colóides minerais, funcionando como condicionador do solo; 
não conter patógenos e teores de metais pesados que possam afetar as plantas e 
os seres humanos. Os resíduos orgânicos podem ter diversas origens, podem ser 
restos culturais, estercos e resíduos urbanos e industriais. Restos culturais em 
geral são resíduos que apresentam rápida taxa de decomposição e liberação de 
nutrientes. Geralmente possuem teores mais baixos de nutrientes, mas são livres 
de metais pesados, podendo ser usados em grandes quantidades. Os resíduos 
provenientes de esterco de animal possuem de modo geral maiores teores de 
nutrientes e são usados em ampla escala. Os resíduos industriais e urbanos devem 
ser aplicados com cautela, podem apresentar metais pesados e microrganismos 
patógenos, que podem contaminar o solo e as águas, serem absorvidos pelas 
plantas e conseqüentemente contaminar o homem. Portanto esses tipos de 
resíduos requerem um intenso monitoramento visto que são heterogêneos quanto 
os teores de nutrientes e metais. Há vários processos de estabilização dos resíduos 
orgânicos, dentre eles a compostagem se destaca por ser um processo natural de 
decomposição. Com a compostagem, os nutrientes são concentrados, patógenos 
presentes nos materiais são eliminados pelas altas temperaturas que as pilhas 
de compostagem atingem e ocorre a humificação da matéria orgânica que atua 
como condicionador de solo. Atualmente, estudos da dinâmica da decomposição 
dos resíduos e a liberação dos nutrientes possuem ferramentas preditivas como 
os modelos matemáticos. O uso de modelos como o Century e NDICEA podem 
otimizar o uso de resíduos orgânicos na agricultura. Contudo, para a otimização 
dessa ferramenta, há necessidade de pesquisas visando o ajustes de modelos para 
as condições tropicais e subtropicais.

CRITÉRIOS PARA O USO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS EM 
SISTEMAS PRODUTIVOS

Aureliano Nogueira da Costa

Engenheiro Agrônomo, Mestre em fitotecnia 
e Doutor em Solos e Nutrição de Plantas, 
Pesquisador do Incaper/Diretor Técnico-
Científico da Fapes. Presidente do Congres-
so Brasileiro de Resíduos Orgânicos.

A utilização de resíduos orgânicos em sistemas 
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produtivos é considerada uma fonte alternativa de matéria orgânica e nutrientes 
para o crescimento e desenvolvimento das culturas. O  uso de fertilizantes 
como fonte de nutrientes nos cultivos agrícolas  é uma realidade  em função da 
exigências das culturas para obtenção de alta produtividade e qualidade. 

Os resíduos orgânicos gerados nos processos de produção agropecuária, 
processamento agroindustrial e lodo de estação de tratamento de esgoto contém 
macronutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, e micronutrientes, tais 
como ferro, cobre, zinco, manganês e cobalto, destacando-se também como fonte 
da matéria orgânica para o solo.

A utilização de adubos orgânicos como fonte alternativa de nutrientes e matéria 
orgânica  exige conhecimento científico da interação entre os fatores físicos, 
químicos e biológicos do solo e dos aspectos fitotécnicos das culturas. Portanto, 
é fundamental a caracterização dos critérios para recomendação e aplicação  de  
resíduos em função das exigências das culturas e da capacidade de suporte do 
solo, com a  minimização do impacto ambiental.

DEGRADAÇÃO E IMPACTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NA 
MICROBIOTA E BIOQUÍMICA DO SOLO

Aldo Vilar Trindade

Graduado em Agronomia pela Universidade 
Federal da Paraíba (1988), mestrado em Solos e 
Nutrição de Plantas pela Universidade Federal 
de Viçosa (1991) e doutorado em Agronomia 
(Solos e Nutrição de Plantas) pela Universidade 
Federal de Lavras (1999), com especialização em 
Microbiologia e Bioquímica do Solo. É pesquisador 
da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical 
desde 1994. Publicou diversos artigos completos 
em periódicos indexados, principalmente nas 
linhas de aplicação de micorrizas e uso de resíduos 

orgânicos. Atualmente coordena a área de P&D da Unidade da Embrapa e é 
professor do curso de mestrado de Microbiologia Agrícola, resultado da parceria 
entre a UFRB e o CNPMF. Desempenha atividades em projetos relacionados 
ao uso de bactérias endofíticas e micorrizas no controle de doenças radiculares, 
uso de fontes de nutrientes de baixa solubilidade, indicadores de qualidade de 
solo, produção orgânica de mudas de fruteiras e aproveitamento de resíduos 
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domésticos e industriais, estes, sob demanda de empresas da região metropolitana 
de Salvador. Para a reciclagem de resíduos orgânicos, implantou uma planta piloto 
de compostagem na Embrapa. O pesquisador é líder de um grupo de pesquisa no 
CNPq (Microrganismos para o crescimento de plantas e qualidade ambiental), e 
orienta estudantes de graduação e mestrado. 

A microbiota do solo é um componente fundamental para que a ciclagem de 
nutrientes, relações simbióticas com plantas, controle biológico e estruturação do 
solo, dentre outros processos, ocorra em um nível sustentável. 

A aplicação de resíduos orgânicos ao solo causa grandes mudanças nos aspectos 
físicos, químicos e microbiológicos. De fato estes, são os primeiros impactados, 
pois a microbiota do solo é dominada por microrganismos heterotróficos, que tem 
no material orgânico sua principal fonte de carbono e energia. Conseqüentemente, 
os processos regidos pelos microrganismos  são influenciados. 

Com a diversidade existente de resíduos orgânicos e o interesse constante de dar 
um destino agrícola aos mesmos, passa a ser fundamental conhecer o tipo e grau 
de impacto causado sobre a microbiota e seus processos. Um desses processos é a 
própria degradação do resíduo, que resulta na liberação de nutrientes e mudanças 
no ambiente físico-químico do solo. 

A palestra abordará estes aspectos, ilustrada por dados recentes, obtidos com o 
uso de lodo de esgoto, de origem industrial e urbana, resíduos da extração de 
amido de mandioca (manipueira), estercos, resíduos culturais, dentre outros. 

Características dos resíduos como relação C/N, qualidade do carbono, pH, 
salinidade e teores de metais são decisivas para o resultado posterior do grau de 
degradação e também do impacto nos processos microbianos. Duas análises são 
fundamentais para se ter o grau de degradação dos resíduos: perda de carbono e 
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mineralização do nitrogênio, já que estes elementos são constituintes majoritários 
de resíduos e microrganismos e estão sujeitos ao ataque microbiano direto, 
resultando em diferentes produtos, com mudanças freqüentes de estado iônico e 
grau de detecção analítica. 

Assim, a avaliação de impacto por meio das características microbiológicas 
permite identificar em última análise, os efeitos para a ciclagem de nutrientes no 
solo, com suas diferentes interações e interferências com o sistema solo-água-
planta.

SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS: COMPOSTO 
DE LIXO EM USINAS DE COMPOSTAGEM E UTILIzAÇÃO DE 
LODO DE ESGOTO

Regynaldo Arruda sampaio 

Graduado em Agronomia pela Universidade Federal 
da Paraíba (1988), Mestre em Agronomia (Solos e 
Nutrição de Plantas) pela Universidade Federal de 
Viçosa (1992) e Doutor em Fitotecnia (Produção 
Vegetal) pela Universidade Federal de Viçosa 
(1996). Atualmente é professor associado - nível 
2 da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem 
experiência na área de solos, atuando principalmente 
nos seguintes temas: Aproveitamento agrícola de 
resíduos de atividades urbanas e rurais, Recuperação 

de solos degradados, Ciclagem de nutrientes em sistemas orgânicos de 
produção. 

O crescimento acelerado e desordenado da população mundial tem promovido 
a geração de grandes quantidades de resíduos, os quais provocam forte impacto 
ambiental sobre o meio ambiente. Dados apontam que, no Brasil, são gerados em 
torno de 157.000 t/dia de resíduos, sendo que, deste total, apenas 10% vão para 
aterros sanitários. 

Cerca de 50% a 70% do lixo, é composto de matéria orgânica, podendo 
ser transformado em composto orgânico humificado para uso no cultivo de 
plantas e recuperação de áreas degradadas, embora apresentem risco potencial 
de contaminação do ambiente com metais pesados e substâncias orgânicas 
potencialmente tóxicas. Apesar disso, o aproveitamento como adubo de plantas 
parece ser ainda a melhor alternativa para o destino final deste resíduo. Pa
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Convém destacar que a reciclagem da matéria orgânica do lixo e de outros 
materiais, reduz o volume final de lixo a aproximadamente 10% de rejeitos a 
serem destinados a aterros sanitários. A educação ambiental, a coleta seletiva de 
lixo e a implantação de programas de compostagem por prefeituras podem ser 
apontadas como soluções importantes para um eficiente processo de reciclagem 
do lixo orgânico e obtenção de compostos de melhor qualidade. 

O lodo de esgoto é a parte residual sólida dos tratamentos de águas residuárias 
domiciliares, industriais ou agroindustriais, podendo a sua produção atingir até 
37 g/hab.dia, dependendo do tipo de tratamento. É um material rico em matéria 
orgânica e nutrientes, o que o torna potencialmente favorável para uso na 
agricultura. Quando devidamente higienizado recebe a denominação de biossólido. 
O seu aproveitamento agrícola, entretanto, tem que ser controlado, uma vez que 
pode haver contaminação do solo, da água, das plantas, do homem e dos animais 
com metais pesados, patógenos e substâncias orgânicas potencialmente tóxicas. 

Para regular o uso do lodo de esgoto na agricultura foi criado pelo CONAMA a 
Resolução de nº 375 de 29 de agosto de 2006. Essa resolução estabelece todos 
os critérios, normas e definições sobre o lodo de esgoto, desde a sua saída dos 
reatores até a sua disposição final. Na gestão do lodo de esgoto nas estações 
de tratamento devem ser considerados os seguintes aspectos fundamentais: o 
processo de caracterização e de higienização do lodo, o processo operacional de 
escolha da área agrícola, de transporte, de aplicação do resíduo e de monitoramento 
ambiental. O uso do lodo na agricultura já tem resultados científicos comprovados 
em todo o mundo, mas no Brasil há ainda a necessidade de mais pesquisas de 
campo para fornecer bases seguras para o manejo, fiscalização e controle das 
aplicações dos lodos urbanos na agricultura.

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NA AGRICULTURA: LODO DE 
ESGOTO COMO FONTE DE NUTRIENTES

Beatriz monte serrat

Graduada em Agronomia pela Universidade Federal do 
Paraná (1975), mestre em Agronomia (Biodinâmica e 
Produtividade de Solos) pela UFSM (1979), doutrora 
em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela USP 
(1987), é especialista em Engenharia de Segurança do 
Trabalho. Foi professora da graduação, pós-graduação 
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e professora sênior da UFPR de 1976 a 2008. Tem pesquisas nas áreas de  
Fertilidade do Solo e de Nutrição de plantas, atuando em temas de adubação e 
calagem com ênfase na ciclagem de nutrientes oriundos de resíduos de diversas 
origens. Publicou 49 artigos em periódicos científicos e 72 trabalhos apresentados 
em eventos técnicos e científicos, participou da edição de 4 livros e da realização 
de 8 capítulos de livros. Atualmente atua como bolsista CNPq/finep em projetos 
na SANEPAR, sendo também professora colaboradora do Programa de Pós-
graduação em Ciência do Solo da UFPR e editora associada da revista Scientia 
Agraria. 

A responsabilidade com a ciclagem de nutrientes no ambiente agrícola passa pela 
visão ampliada das realidades econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais. 
Diante dessas influências ocorrem movimentos oscilatórios nos incentivos à 
industria, à pesquisa e ao consumo. Assim, diversas ações têm sido estimuladas, 
como o desenvolvimento e a implementacão de boas práticas para o uso eficiente 
de fertilizantes, tema de discussões atuais que visam fomentar  a utilização 
correta de nutrientes aplicados nos cultivos agrícolas tanto por razões econômicas 
e ambientais, a curto prazo, quanto por razão de manejo desses nutrientes obtidos 
de fontes não renováveis. 

A inclusão de resíduos orgânicos no programa de adubação colabora com o manejo 
racional de nutrientes, podendo ampliar o tempo de exploração das reservas 
minerais existentes, bem como reduz os impactos ambientais de concentrações 
indesejáveis desses materiais. O retorno dos resíduos domésticos aos solos agrícola, 
como alternativa de fertilização de culturas, tem sido preocupação freqüente no 
que diz respeito ao adequado manejo entre os sistemas, visando completar o 
serviço de saneamento, reduzindo a ação poluente de resíduos, possibilitando  
que  uma fração desses possa ser utilizada adequadamente como insumo dentro 
do sistema. Como exemplo, tem-se os resíduos domésticos produzidos das áreas 
urbanas, os quais devidamente tratados e higienizados poderão percorrer o 
caminho de volta ao campo. 

No Paraná a Sanepar  é responsável por 227 estações de tratamento de esgoto 
(ETEs) distribuídas  em 20 unidades regionais (UR) da empresa. Estas estações 
têm de produção estimada 15.680 t/ano de sólidos totais (ST) de lodo de esgoto. 
Após pesquisas iniciadas em 1988 que envolveram diversas instituições e 
programas internacionais, em 2007 iniciou-se o licienciamento de Unidades 
de Gerenciamento de Lodo de Esgoto (UGLs). Das 88 UGLs definidas, até o 
primeiro semestre de 2009 foram licenciadas 34 e 16 aguardam a emissão da 
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autorização ambiental. 

Na região metropolitana de Curitiba , de 2000 a 2008, foram destinadas 105 mil 
toneladas de lodo de esgoto (25% ST) a 120 áreas  para o cultivo de feijão, milho, 
soja, adubo verde, trigo, aveia, cobertura de inverno, grameiras (implantação), pós 
colheita e implantação de fruteiras de caroço. Em todas as aplicações, o lodo de 
esgoto aplicado sempre atende aos critérios estabelecidos pela legislação para o 
uso agrícola, como os aspectos sanitários e de substâncias orgânicas e inorgânicas. 
Tendo como exemplo o lodo de esgoto disposto na agricultura no ano de 2007, 
verifica-se que cada tonelada pode reciclar em média  18,1 kg de nitrogênio,  
2,8 kg de fósforo e 1,8 kg de potássio. E como nesse ano a Sanepar distribuiu 
3.205,08 t (ST) de lodo de esgoto higienizado para a Região Metropolitana de 
Curitiba, com 29,7% de Matéria Orgânica, 952 t de material orgânico passou 
a ter condições adequadas de degradabilidade, participando da reciclagem dos 
nutrientes nele contidos.

PAINel 2
Dia 09/10/2009 - 08h30 às 12h00

gesTãO AmBIeNTAl De ResíDuOs ORgâNICOs

Aladim Fernando Cerqueira 

Engenheiro Agronomo Formado Pela Universidade 
Federal do Espírito Santo – UFES (1989), 
Mestre em Solos e Nutrição de Plantas - UFV 
(1996), Atuou no Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) 
como Coordenador de Programa Meio Ambiente 
até 2000, Subegerente de Licenciamento e 
Mineração/IEMA, Gerente de Controle Ambiental/
IEMA e atualmente Diretor Técnico/IEMA 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (SEAMA), um órgão da administração direta, gestora da 
política do Meio Ambiente, busca orientar as ações da sociedade para o uso 
sustentável dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida. Tem como 
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finalidade, gerenciar as políticas estaduais de Meio Ambiente e de Recursos 
Hídricos, supervisionar e apoiar a elaboração de pesquisas, estudos científicos e 
projetos que visem à elaboração e definição de padrões ambientais, supervisionar 
as ações que visem promover a preservação e a melhoria da qualidade ambiental, 
promover a integração das atividades ligadas à defesa do Meio Ambiente. Para 
atender a estas espectativasto desenvolve,  no Estado do Espírito Santo, diferentes 
programas relativos à Gestão de Resíduos.

Desde o ano de 2005, o governo do Estado vem intensificando ações diretas para o 
enfrentamento de problemas relacionados ao gerenciamento de resíduos sólidos, 
dentre as quais pode-se destacar:

- Criação no IEMA da “Comissão Interna de Resíduos Sólidos Urbanos e da 
Construção Civil – CIRSUCC”

- Implantação do Programa Espírito Santo sem Lixões

Ao elaborar o Plano de Desenvolvimento – Espírito Santo 2025, e baseado no 
diagnóstico IEMA/CIRSUCC, o Governo do Espírito Santo detectou a necessidade 
de se equacionar esse grave problema no Estado, instituindo como uma das metas 
prioritárias a erradicação dos lixões presentes em todo o território do estado. 

- Criação do Comitê Gestor de Resíduos Sólidos – COGERES

- Elaboração do Plano Diretor Municipal de Resíduos da Região Metropolitana 
no âmbito do Conselho Metropolitano da Grande Vitória – COMDEVIT

- Criação em 2006 do Programa Capixaba de Materiais Reaproveitáveis – 
PCMR:
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Todos estes programas visam a  manutenção de um sistema regional de gestão de 
resíduos sólidos com vistas ao desenvolvimento sustentável da Espírito Santo. 

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DE GRANDES 
GERADORES NA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E RECICLAGEM 
AGRÍCOLA

Benno Henrique Weigert Doetzer

Engenheiro Agrônomo formado pela UFPR 
(1990), Engenheiro de Segurança do Trabalho 
(CEFET- PR 1999), Especialista em Agronegócio 
(UFPR 2003) e Mestre em Agronomia, área de 
concentração solos (UFPR 2005). Extencionista 
estadual do EMATER PR, coordenador estadual 
da área de meio ambiente, responsável pelos 
programas estaduais de irrigação (PIN), fertilidade 
de solo (Paraná Fertil) e reciclagem agrícola de 
lodo de esgoto.

Os problemas relacionados às questões ambientais já há algum tempo vêm 
atingindo patamares elevados. Com isso cresce também a preocupação de 
empresas, indústrias, da comunidade e dos governantes em buscar alternativas 
para minimizar ou até mesmo eliminar tais problemas. A questão do gerenciamento 
dos resíduos orgânicos provenientes de grandes geradores é analisada na região 
metropolitana de Curitiba por meio da produção de ração animal e compostagem, 
buscando  alternativas de gerenciamento destes resíduos, de forma a que tenha 
uma disposição final ambientalmente adequada.

A região metropolitana de Curitiba, sob o ponto de vista agropecuário, caracteriza-
se pela predominância de pequenos estabelecimentos, podendo ser denominados 
de familiares. Ë uma região onde a produção de olerícolas e frutas tem grande 
importância econômica, alavancada pelo grande mercado consumidor. Destaca-
se também a produção pecuária, principalmente leite, suínos e aves.

Dentro deste cenário observa-se que a demanda por fertilizantes orgânicos, 
essenciais a produção agrícola ali instalada é bastante elevada, sendo a região 
importada de tal insumo.

A viabilidade de utilização de resíduos ou restos alimentares, provenientes Pi
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principalmente de restaurantes na alimentação animal tem sido avaliada na região 
de Curitiba. Uma das preocupações dessa prática é a segurança alimentar, pela 
possibilidade de contaminação, a saúde pública pela proliferação de vetores, ao 
meio ambiente pela disposição inadequada de resíduos e ocorrência de odores, 
a sanidade animal pelo risco de proliferação de doenças e ao setor produtivo 
pelos danos a imagem e pela perda de qualidade do produto. Dessa maneira, 
estudos tem sido realizados buscando conciliar uma ação ambiental positiva com 
resultados econômicos e sociais em todo o ciclo de produção de alimentos, além 
buscar alternativas para gerenciar de maneira sustentável os resíduos orgânicos 
gerados por alguns grandes geradores em seu processo produtivo, de distribuição 
ou comercialização e desta forma obter uma produção mais limpa, fechando o 
ciclo matéria-prima – produção – resíduo – matéria-prima. 

METAIS PESADOS EM RESÍUOS ORGÂNICOS: PRINCIPAIS 
CONQUISTAS E DESAFIOS

Nelson moura Brasil do Amaral sobrinho 

Graduado em Agronomia pela Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (1979), mestre em 
Agronomia (Ciências do Solo) pela Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (1983) e doutor 
em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) 
pela Universidade Federal de Viçosa (1993). 
Atualmente, é coordenador da área de Ciências 
Agrárias da Fundação de Amparo a Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ, membro 
do Comitê Assesssor de Agronomia do CNPq, 
Professor Titular do Departamento de Solos 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem experiência na área 
de Agronomia, com ênfase em Poluição do Solo, atuando principalmente nos 
seguintes temas: metais pesados, cádmio, lodo de esgoto, zinco e contaminação 
ambiental, fitorremeiação. 

Levantamento realizado nas principais revistas científicas brasileiras classificadas 
pela CAPES como “Qualis A Internacional” ou “Qualis A Nacional”, no período 
de 1996 a 2007 demonstrou uma evolução bastante expressiva na produção de 
artigos científicos na área de Poluição e Contaminação por Metais Pesados, com 
um total de 147 artigos científicos. Pa
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Desse total, 41% versavam sobre “Fontes Antropogênicas de Contaminação”; 
18% sobre “Comportamento de Metais Pesados no Solo”; 13% sobre “Seleção 
de Extratores para Avaliar a Biodisponibilidade de Metais Pesados”; 12% sobre 
“Estratégias de Remediação de Solos Contaminados”; 12% sobre “Valores de 
Referência de Metais Pesados em Solos e Plantas”, e 4% sobre “Influência de 
Metais Pesados sobre a Atividade de Microorganismos Simbiontes do Solo”. 

Dentro do tema “Fontes Antropogênicas de Contaminação”, o maior número de 
trabalhos (29%) avaliava a contaminação do solo por metais pesados pelo uso de 
resíduos orgânicos, principalmente, lodo de esgoto. Esse volume de pesquisa deu, 
possivelmente, sustentação científica para o estabelecimento das várias Normas e 
Resoluções vigentes no Brasil, para utilização agrícola de Biossólidos, e pode ser 
considerado como uma das mais importantes conquistas obtidas pelos resultados 
alcançados por essas pesquisas. Normas estas que estabeleceram os principais 
parâmetros para avaliação da qualidade do lodo, caracterizando o produto 
quanto ao aspecto de contaminação com metais pesados; potencial agronômico; 
estabilização e sanidade. 

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS PROVENIENTES  DE SISTEMAS 
AGRÍCOLAS – COMPOSTAGEM

edegar Antônio Formentini 

Graduado em Agronomia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (1981) e Atualmente 
atua como profissional Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, 
INCAPER, Brasil. Especialista em  Agroecologia. 
Rede Instituições Vinculadas a Capacitação 
em Economia Políticas Agrícolas, REDCAPA, 
Brasil. 

A cultura rural brasileira, que vem dos colonizadores 
portugueses e dos imigrantes europeus do século 
XIX, é uma cultura de limpeza. Para manter esta 

limpeza, utiliza-se os piores métodos possíveis, quando analisado sob o ponto 
de vista biológico/ambiental. Para manter a lavoura limpa usa-se  agrotóxico; 
para limpar restos de cultura ou de macega  usa-se o fogo; resíduos líquidos são 
lançados no rio; resíduos sólidos que não queimam são lançados no lixo.Pi
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Esta  cultura arraigada na população brasileira tem mudado, é verdade, porém 
com  velocidade menor do que a desejada. Nossa palestra coloca algumas 
indicações de aproveitamento dos  resíduos sem que seja necessário sua queima 
ou transformação em lixo ou em poluente dos corpos d’água.

Na abordagem sobre o uso de resíduos provenientes  de sistemas agrícolas para a 
adubação de lavouras é importante  enfocar sobre os riscos de contaminação das 
camadas mais profundas do solo e dos lençóis freáticos pelo excesso de nutrientes 
depositados, bem como algumas possibilidades de controle de patógenos através 
de aquecimento. É importante também analisar  o processo de produção de 
compostos orgânicos com os diversos materiais e métodos, pois os  resíduos 
orgânicos da produção agropecuária tem uma composição bastante variada e, 
portanto, deve ser avaliada criteriosamente, para seu melhor aproveitamento. 

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DO 
PROCESSAMENTO DA CANA-DE-AÇúCAR

Nelson Élio zanotti 

Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal 
de Viçosa (1975); Pós-Graduado em gestão 
ambiental em sistemas agrícolas;  Pós-Graduado 
em gestão ambiental em sistemas agroindustriais. 
Presidente da CPA – Consultoria Planejamento 
Assessoria Ltda. Vice presidente da STAB- 
CENTRO- Sociedade dos Técnicos Açucareiros e 
Alcooleiros do Brasil. Assessor da Secretaria da 
Agricultura do ES na pasta de AGROENERGIA e 
Consultor Técnico e Ambiental de inúmeras usinas 
do setor sucroenergético. 

A lavoura de cana-de-açúcar, por ser de alta atividade fotossintética C-4, consegue 
produzir muita biomassa em curto espaço de tempo, notadamente nas condições 
de clima tropical. Por outro lado a agroindústria do setor sucroenergético produz 
um grande volume de resíduos orgânicos e líquidos.

Resumidamente para cada 1000,0 toneladas de cana produzida e processada 
geram 150 t de palha quando se colhe sem queima, com 50% de umidade,  250 t 
de bagaço com 50% de umidade, 30 t de torta de filtro com 60 % de umidade, 6 t 



Congresso Brasileiro de Resíduos Orgânicos     31

Pa
in

éi
s

Pi
né

is
de cinza com 2% de umidade e  1105,0 m3 de vinhaça.

Ao caracterizarmos quimicamente todos estes resíduos, chega-se a conclusão de 
que estes quantitativos possuem uma quantidade de macro nutriente suficientes 
para atender a demanda desta planta. Sendo assim esta planta se caracteriza 
como auto-sustentável. Outros exemplos de sua sustentabilidade é o fato de que 
a maioria das pragas é controlada biologicamente; as doenças são controladas 
geneticamente; possui alta capacidade de seqüestrar carbono; controla erosão e 
exige pouco revolvimento do solo onde é cultivada. O consumo de fertilizantes 
é mínimo se utilizar tecnicamente os resíduos gerados pela lavoura e pela 
agroindústria.

Alguns resíduos gerados, a exemplo do bagaço, estão sofrendo destinações do tipo 
cogeração de energia e assim perderemos a oportunidade de utilizá-lo na lavoura, 
por questões de viabilidade financeira.  Mesmo assim, se soubermos utilizar os 
outros resíduos, poderemos reduzir em mais de 50% a aquisição de fertilizantes 
químicos e com acréscimo de produtividade da ordem de 10% e aumento da 
longevidade da ordem de 40%. O mais interessante é que a mistura de adubos 
orgânicos com os químicos aumenta a eficiência dos fertilizantes químicos e com 
isto permite reduzir as dosagens recomendadas para os mesmos. Desta forma 
o agronegócio cana-de-açúcar contribui substancialmente para a formação de 
um meio ambiente saudável, produzindo um combustível limpo, seqüestrando 
quantidade enorme de carbono e utilizando todos os seus resíduos de forma 
adequada, ou seja, sem agressão ao solo onde esta lavoura é cultivada. Podemos 
afirmar que o retorno destes resíduos aos solos de clima tropical, contribuirá para 
evitar a desertificação tão danosa e desumana. Com o aumento da população 
mundial, é urgente a necessidade de aumentarmos a produtividade e a qualidade 
dos alimentos e nesta questão os resíduos orgânicos poderão contribuir de forma 
decisiva.

Também a competitividade acirrada do mundo moderno e globalizado exige 
a redução rotineira dos custos de produção dos produtos produzidos, e assim, 
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também neste particular os resíduos orgânicos poderão dar sua contribuição 
social, financeira e ambiental.

LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS SOBRE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS

Hideraldo José Coelho

Engenheiro Agrônomo pela UFV – Universidade Federal 
de Viçosa; Especialista em Tecnologia de Produção 
de Fertilizantes pela ESALQ/USP. Coordenador da 
Coordenação de Fiscalização de Fertilizantes, Inoculantes 
e Corretivos, pertencente ao Departamento de Fiscalização 
de Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária 
do MAPA. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) tem como missão 
promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio 
em Benefício da Sociedade Brasileira. Busca estimular o aumento da produção 
agropecuária e o desenvolvimento do agronegócio, com o objetivo de atender o 
consumo interno e formar excedentes para exportação. Essa missão tem como 
conseqüência a geração de emprego e renda, a promoção da segurança alimentar, 
a inclusão social e a redução das desigualdades sociais.

Para cumprir sua missão, o MAPA formula e executa políticas para o 
desenvolvimento do agronegócio, integrando aspectos mercadológicos, 
tecnológicos, científicos, organizacionais e ambientais, para atendimento dos 
consumidores brasileiros e do mercado internacional. A atuação do Ministério 
baseia-se na busca de sanidade animal e vegetal, da organização da cadeia 
produtiva do agronegócio, da modernização da política agrícola, do incentivo às 
exportações, do uso sustentável dos recursos naturais e do bem-estar social. 

Dentro desse contexto a gestão dos resíduos orgânicos tem grande importância, 
uma vez que o uso de resíduos orgânicos exerce um papel fundamental na produção 
agrícola e na manutenção da fertilidade do solo, porém deve ser respaldado de 
critérios técnicos para que a sua disponibilização não tenha efeitos negativos 
ao meio ambiente e à população de um modo geral. Portanto, se adequando as 
necessidades modernas e adotando critérios, o MAPA faz um trabalho de proteção 
a população adotando padrões para a utilização dos mais diferentes tipos de 
resíduos.  
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PAINel 3
Dia 09/10/2009 - 14h30 às 18h00

TeCNOlOgIA APlICADA À gesTãO AmBIeNTAl 
De ResíDuOs

maria de Fátima de lima 

Graduada em Química Industrial e pós-graduada 
em Engenharia Sanitária e Ambiental pela 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro.  Dentre 
outras atividades profissionais, foi pesquisadora e 
professora na Escola Nacional de Saúde Pública 
- Fundação Oswaldo Cruz- RJ, supervisora de 
estações de tratamento de esgoto e efluentes 
industriais na TECMA-Tecnologia em Meio 
Ambiente Ltda, subgerente do Setor Normas e 
Instruções Técnicas da SEAMA- Secretaria para 

Assuntos de Meio Ambiente, diretora de Qualidade Ambiental da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Vitória. Atualmente funcionária da CESAN é 
coordenadora do Projeto “Critérios de Uso e Manejo, agrícola e florestal, do lodo 
de Estação de Tratamento de Esgoto no Espírito Santo”. 

A questão ambiental tem sido muito discutida,  fazendo  com  que  as  empresas  
atentem para  a minimização  dos  seus  impactos  ambientais. No entanto, 
algumas empresas, mesmo estando cientes do aumento da preocupação com a 
questão ambiental, em função da idéia de que qualquer providência tomada em 
relação à variável ambiental gerará aumento de despesas e, conseqüentemente, 
acréscimo aos custos de produção, optam  por  não  tomar  nenhuma providência 
para minimizar impactos ambientais. 

Adotar uma política ambiental pode ser significativo para seguir uma  postura  
que  delineia  a abordagem  para  a  gestão  do  desperdício,  controlar  a  poluição,  
buscar  sustentabilidade,  a operação  segura,  a  gestão  do  crescimento,  a  
obediência  às  leis,  a  gestão  da  energia  e  a conscientização.  Dessa forma as 
políticas ambientais têm impacto não apenas sobre  as práticas  de  negócios, mas  
também  sobre  a  contabilidade  das  empresas,  assim melhoria do desempenho Pi
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ambiental passa a representar um possível ganho de competitividade.  

O aperfeiçoamento da gestão ambiental nas organizações tem conduzido 
empresas a adoção de inovações tecnológicas para esse fim, que podem ser 
radical ou  incremental.   A inovação radical refere-se ao desenvolvimento de 
um novo produto, processo ou forma de organização  da  produção  inteiramente  
nova. Tais inovações podem originar novas empresas, setores, bens e serviços; e 
ainda significar redução de custos e aperfeiçoamento em produtos existentes.  A 
inovação incremental refere-se  à  introdução  de  qualquer  tipo  de  melhoria  em  
um produto,  processo  ou  organização  da  produção,  sem  alteração  substancial  
na  estrutura industrial, podendo gerar maior eficiência, aumento da produtividade 
e da qualidade, redução de  custos  e  ampliação  das  aplicações  de  um  produto  
ou  processo.  

O entendimento da inovação foi ampliado, passou a ser vista não mais  como  
um  ato  isolado, mas  como  um  processo,  derivando  de  complexas interações  
entre  o  ambiente  sócio-econômico  e  as  mudanças  tecnológicas, podendo ser 
definida como processo não linear, composto de diferentes interrelações entre as 
diversas fases desde a pesquisa básica até a comercialização e difusão e entre as 
diferentes organizações. 

Considerando que a adoção de inovações tecnológicas para  aperfeiçoamento  
da  gestão  pode promover ganhos  tanto em  relação à questão ambiental como  
tecnológica e  financeira a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), 
responsável por prestar serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
em quase todos os municípios do Estado do Espírito Santo, visando a melhoria 
contínua de suas atividades estabeleceu como instrumento o Planejamento 
Estratégico.

Como uma das premissas do planejamento é o estímulo à inovação e as mudanças 
em todos os setores da CESAN, ações e projetos, em particular na área de resíduos 
sólidos de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estações de Tratamento de 
Água (ETA), estão sendo desenvolvidos no sentido de promoverem modificações 
em produtos e processos  que  podem  ser  entendidas  como  inovações tecnológicas 
tanto radicais como incrementais.
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APROVEITAMENTO DOS NUTRIENTES DO SANEAMENTO NA 
AGRICULTURA  - BIOSSóLIDOS E SANEAMENTO ECOLóGICO

Ricardo Franci gonçalves

Engenheiro Civil Ênfase Sanitária e Ambiental 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(1984), Especialista em Engenharia de Saúde 
Pública na ENSP - FIOCRUz (RJ) (1985), DEA 
Sciences Et Techniques de L’environement - 
Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussées (1990) 
e doutor em Engenharia do Tratamento de Águas 
- Institut National Des Sciences Appliquées 
Toulouse (1993). Atualmente é Professor 
Associado ll do Departamento de Engenharia 
Ambiental da Universidade Federal do Espírito 

Santo, coordenador da rede temática 5 / Edital 5, do Programa de Pesquisa em 
Saneamento Básico - FINEP / CAIXA / CNPq. Tem experiência na área de 
Engenharia Sanitária.

A produção de lodos de estações de tratamento de esgotos sanitários tende a 
aumentar de maneira explosiva nas cidades brasileiras, na medida em que se 
amplia a cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário. O déficit desse serviço 
essencial para população ainda é enorme, mas esforços importantes realizados 
continuamente pelas empresas concessionárias na última década aumentaram 
significativamente a coleta e o tratamento de esgotos no país. 

Lodos de esgotos são o principal sub-produto das estações de tratamento e, 
pelos consideráveis volumes produzidos e pelas características do resíduo, 
exigem o emprego de técnicas relativamente complexas no seu gerenciamento. 
O gerenciamento do lodo de esgotos é composto por uma série de etapas que 
se iniciam na própria estação de tratamento (estabilização, desaguamento, 
higienização) e terminam na sua disposição final no meio ambiente (reciclagem 
agrícola, incineração, land farming, etc.).  

Dentre as opções para destino do lodo, a reciclagem agrícola do lodo de ETEs na 
agricultura apresenta-se como uma alternativa importante, tanto do ponto de vista 
ambiental como econômico. 

Os teores de nitrogênio e fósforo do lodo (biossólidos) permitem uma diminuição Pi
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significativa da necessidade de fertilizantes nitrogenados e fosfatados, enquanto 
que matéria orgânica aumenta a resistência do solo à erosão. Entretanto, a 
presença de contaminantes químicos (metais pesados e compostos orgânicos) 
e de organismos patogênicos exige o emprego de técnicas adequadas para a 
viabilização da reciclagem agrícola. 

Na palestra serão apresentados e discutidos os principais aspectos que compõem 
a modernas técnicas de gerenciamento de lodos de esgotos no Brasil, inclusive 
com a abordagem dos novos conceitos de saneamento ecológico.

MÉTODOS E PRÁTICAS PARA ANÁLISE DE RESÍDUOS

Carlos Henrique P. m. e silva 

Graduado em Farmácia e Bioquímica pela 
Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito 
Santo (FAFABES); Especialista em Microbiologia 
pela PUC/MG; Mestre em Microbiologia pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro / UFRJ;  
Doutor em Microbiologia pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro / UFRJ; Autor de 2 
livros na área de microbiologia; Diretor Técnico 
do CETAN (Centro Tecnológico de Análises) 
– Vitória/ES. 

Muitos dos resíduos produzidos pela sociedade moderna são de origem biológica 
e, portanto, podem ser devolvidos ao solo para fins agrícolas ou florestais, 
evitando-se ao mesmo tempo, a formação de depósitos na periferia das grandes 
cidades, o que acarreta custos elevados para estados e municípios, além de sérios 
problemas de caráter ambiental.

Para a caracterização do potencial agronômico do lodo de esgoto ou produto 
derivado deverão ser determinados, de acordo com a Resolução CONAMA 
375/2006, quanto à presença de substâncias orgânicas, metais pesados, agentes 
patogênicos e indicadores bacteriológicos.

As análises a serem realizadas nas amostras de lodo de esgoto ou produto 
derivado e de solo devem permitir a determinação da totalidade da substância 
pesquisada que esteja presente na amostra bruta, utilizando-se equipamentos e Pa
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técnicas validadas e de alta sensibilidade. 

Benzenos clorados, ésteres de ftalatos, fenóis não clorados e os poluentes orgânicos 
persistentes devem ser determinados pelo método de cromatografia gasosa (GC). 
Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são determinados através da técnica 
de cromatografia líquida de alta performance (HPLC). Os metais pesados devem 
ser analisados, preferencialmente, por técnicas que permitam alcançar níveis de 
traços (como absorção atômica munido de forno de grafite e gerador de hidretos). 
Já as análises biológicas são processadas utilizando-se métodos de cultura 
bacteriológica, contagem microscópica e cultura celular para vírus entéricos.

SISTEMAS DE ANÁLISES E QUALIDADE DOS RESULTADOS

elza de Abreu Costa

Química - M.Sc. Engenharia Ambiental pela 
Universidade Federal do Espírito Santo - 
Companhia Espírito Santense de Saneamento 
(CESAN).

O principal item da política de um laboratório de 
análises, cujo principal produto precisa ser a amostra 
analisada com qualidade é o de gerar resultados 
confiáveis. Resultados equivocados podem gerar 
interpretações errôneas e, consequentemente 
ações que podem desencadear graves problemas. 

Os laboratórios devem fornecer resultados analíticos das amostras com exatidão, 
uma vez que estes podem nortear ou até mesmo definir uma tomada de decisão 
com riscos diversos, incluído o risco de impedir o desenvolvimento sócio-
econômico e de ocasionar investimentos desnecessários.

Para garantir a qualidade faz-se necessário a implantação de um programa 
de garantia da qualidade para validar as metodologias analíticas, detectar 
inequivocamente as fontes de erro e gerar informações que evidencie as 
características metrológicas dos resultados. Além do uso de equipamentos e 
materiais adequados e mão de obra técnica qualificada e treinada, é preciso o 
reconhecimento de órgão acreditadores de qualidade, feito por meio de emissão 
de certificados de qualidade. Esses programas de qualidade estão sendo cada 
vez mais valorizados no mercado, cada vez mais exigente, e exigidos por órgãos Pi
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fiscalizadores. 

Os resíduos orgânicos, de forma geral, apresentam composição heterogênea, tanto 
qualitativa quanto granulométria, o que exige cuidados adicionais para garantia 
da qualidade. O planejamento do trabalho que envolve realização de análises 
precisa ser focado nos objetivos do projeto a ser desenvolvido ou do serviço a ser 
realizado, observando as exigências da legislação. A definição da metodologia 
deve contemplar itens de amostragem, transporte, armazenamento, manuseio e 
preparo das amostras, realização do ensaio por meio de métodos normalizados 
ou validados e expressão de resultados. Um procedimento deve ser estabelecido 
para monitorar, de forma planejada, a validade das análises incluindo: uso de 
materiais de referência certificados; comparações interlaboratoriais e ensaios de 
proficiência e análises em replicadas.

USO DO SIG NO MAPEAMENTO DE ÁREAS APTAS PARA 
DISPOSIÇÃO DE BIOSSóLIDO

Renato Corrêa Taques

Engenheiro Agrimensor, graduado pela 
Universidade Federal de Viçosa. Foi professor 
de ensino técnico das disciplinas de Topografia 
e Geoprocessamento, Irrigação e Drenagem, e 
Planejamento e Projeto na Escola Agrotécnica 
Federal de Colatina. Trabalhou como gerente 
de projetos na empresa GeoReferência, atuando 
em projetos de Recadastramento Imobiliário e 
Georreferenciamento Imóveis Rurais. Atualmente 
é Pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), 

atuando em pesquisa e desenvolvimento na área de Geociências, com ênfase 
em Geodésia por Satélites, Sistema de Informações Geográficas (SIG) e  
Sensoriamento Remoto. 

A disposição final dos resíduos sólidos é uma questão de grande importância para 
sociedade contemporânea, e já é considerada por muito como maior problemas 
para o desenvolvimento mundial. 

Dentre os resíduos gerados pela atividade humana, o lodo de Estação de Tratamento Pa
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de Esgoto (ETE), requer especial atenção quanto a sua disposição, tanto nos 
aspectos ambientais, ligados a contaminação dos solos e dos mananciais, quanto 
aos aspectos ligados à saúde pública e transmissão de doenças.

O uso agrícola do biossólido apresenta-se com uma alternativa viável para a 
correta disposição do lodo de esgoto, se comparado com a disposição em aterros 
sanitários. Estudos preliminares apontam o biossólido com fertilizante com alto 
teor de nutriente como nitrogênio e fósforo, além de ser uma fonte de matéria 
orgânica para os solos.

No entanto, devido à própria composição, há uma grande preocupação com a 
presença de organismos patogênicos e metais pesados no biossólido. Por isso é 
necessário aprofundar os estudos sobre suas formas de aplicação no solo, com o 
objetivo de ampliar o uso deste potencial insumo agrícola.

Portanto, o uso agrícola do biossólido deve submeter-se às normas estabelecidas 
pela legislação ambiental. A Resolução CONAMA nº 375 de 2006 estabelece 
aspectos legais que devem ser considerados na aplicação do lodo de esgoto no 
solo, e estabelece critérios de restrição locacionais e de aptidão do solo das áreas 
de aplicação.

No que diz respeito às restrições, de acordo com a resolução CONAMA 375, 
não é permitida a aplicação do biossólido em áreas de conservação ambiental, de 
preservação permanente (APPs), de preservação de mananciais (APMs), zonas 
de transporte de água para fontes de água mineral, balneários e estâncias de águas 
minerais e potáveis de mesa, em solos rasos com menos de 50 cm de espessura 
até o horizonte C, e em áreas com profundidade do lençol freático menor que 
1,5 m. Além destas, a resolução estabelece ainda critérios quanto à proximidade 
de poços rasos, residências e vias públicas, bem como a forma de aplicação de 
acordo com a declividade da parcela.

Diante de tantas variáveis a serem analisadas, o uso de ferramentas computacionais, 
mais especificamente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), é 
imprescindível e auxilia os estudos e a avaliação da potencialidade e aptidão 
de determinada região para a aplicação do biossólido com finalidade agrícola. 
O mapeamento destas áreas deve levar em conta parâmetros pedológicos, 
hidrológicos, geológicos, florísticos e urbanísticos, que após armazenados em um 
SIG, deverão ser modelados para obtermos de respostas  quanto a potencialidade 
e aptidão para aplicação do lodo tratado de ETE. Pi
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A construção de um SIG muito tem a contribuir para análise de locais propícios 
para aplicação do biossólido, já que possibilita a análise de critérios múltiplos 
avaliando as condições ambientais do local, firmando-se como importante 
ferramenta de análise ambiental. A aplicação de um SIG e suas possíveis análises 
possibilita uma avaliação complexa do local, com sensíveis ganhos em tempo e 
qualidade dos resultados.
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Autores do livro suBsTRATOs PARA PRODuÇãO 
De muDAs e CulTIVO De HORTAlIÇAs indicam a 
utilização de casca de coco verde como substrato para produção 
de mudas. 

Autores: Ronaldo Setti de Liz
                Osmar Alves Carrijo

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável do uso de 
substratos para plantas, com foco no agronegócio hortaliças e em beneficio 

dos diversos segmentos da sociedade 
brasileira, as informações contidas no livro: 
SUBSTRATOS PARA PRODUÇÃO DE 
MUDAS E CULTIVO DE HORTALIÇAS 
possibilitam que viveiristas e produtores 
agrícolas selecionem o tipo de substrato 
mais adequado com base em parâmetros 
técnicos e, também, que estudantes de 
graduação e de pós-graduação e outros 
profissionais, pesquisadores, extencionistas 
e empresários utilizem as informações 
disponibilizadas para o desenvolvimento 
de novas aplicações envolvendo o cultivo 
de plantas em substratos. No livro são 
relatados estudos sobre propriedades 
físicas e químicas de substratos utilizados 

na produção de mudas e no cultivo de hortaliças, com ênfase para as propriedades 
físicas e químicas de substratos preparados à base de cascas de coco verde.  

Ronaldo setti de liz
Engenheiro Agrônomo 



42     Congresso Brasileiro de Resíduos Orgânicos

A
PR

e
se

N
TA

Ç
ã

O
 D

e
 T

R
A

B
A

l
H

O
s 

T
É

C
N

IC
O

s-
C

Ie
N

T
íF

IC
O

s



Congresso Brasileiro de Resíduos Orgânicos     43



44     Congresso Brasileiro de Resíduos Orgânicos



Congresso Brasileiro de Resíduos Orgânicos     45




