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2. Título do projeto : Potenciais impactos do uso de biochar de lodo de esgoto 
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5. Área de Conhecimento: CCAAB – Área 4 : Ciências do Solo 
 
6. Resumo 
 
O lodo de esgoto é um resíduo proveniente do tratamento de águas residuárias 

que possui um grande potencial de uso na agricultura devido ao seu alto teor 

de matéria orgânica, que influencia positivamente nas características químicas 

e físicas do solo, além de, ser fonte de diversos nutrientes. Entretanto, a 

Resolução CONAMA 375 de 2006, restringe o uso desse resíduo na 

agricultura, devido a presença de elementos potencialmente tóxicos e 

patógenos. Uma alternativa para atender as exigências estabelecidas pela 

legislação é transformar o LE em biocarvão, conhecido internacionalmente 

como biochar. O biochar está emergindo como um sorbente “amigável” ao meio 

ambiente e por ser um produto de baixo custo, elevada área de superfície, boa 

capacidade de troca iônica e uma gama em composições químicas, que 

possibilita a melhoria das características químicas e físicas do solo como 

também a remoção de contaminantes orgânicos e inorgânicos do ambiente. O 

biochar tem sido altamente recomendado pela sua capacidade de mitigar 

mudanças climáticas ao sequestrar carbono (C) da atmosfera para o solo, 
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melhorar a fertilidade e propriedades do solo, retendo umidade, metais traços, 

além de influenciar positivamente na atividade microbiana. Estas funções do 

uso do biochar podem inclusive aumentar a produtividade de culturas. Este 

estudo propõe avaliar o potencial uso do biochar de lodo de esgoto na 

mobilização de metais e nas alterações das propriedades do solo. 
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