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INTRODUÇÃO 

A geração e tratamento de esgotos têm aumentado nos últimos nos, 
consequentemente também se têm um aumento na geração de lodo de 
esgoto – LE -  que deve ser destinado corretamente. Uma das alternativas 
mais viáveis para o LE é a disposição em solo agrícola. Desde 1993 já 
encontra-se legislações que apresentam regulamentações para este uso, 
porém o LE pode apresentar metais pesados em sua composição. A 
proposta da pesquisa foi avaliar a fitotoxicidade da aplicação do biossólido 
em roseiras através do teste de germinação e alongamento de raízes. 

MATERIAL E MÉTODOS  
 

O experimento foi realizado em campo experimental da FEC/UNICAMP. As 
roseiras  foram plantadas em vasos de 20 L sob condições naturais . O lodo 
foi fornecido pela SABESP, proveniente da lagoa facultativa da cidade de 
Coronel Macedo-SP. Os tratamentos utilizados nas roseiras foram T1 - 
controle absoluto sem aplicação de lodo; T2 - 12 Mg de lodo ha-1 na base 
seca (BS); T3 - 24 Mg de lodo ha-1 (BS); T4 - 36Mg de lodo ha-1 (BS) e T5 - 
Adubação mineral recomendada 100 kg N ha-1. No teste de toxicidade o 
método utilizado foi o Seed Germination/ Root Elongation Toxicity Test 
(OPPTS 850.4200) da USEPA (Figura 1). As sementes usadas foram de alface 
e couve flor. 
 Os resultados foram avaliados de acordo com os critérios estabelecidos por 
TAM & TIQUIA (1994). 

Resultados e Discussões  
Conforme observado na Figuras 2 a semente de alface apresentou maior 
sensibilidade que a semente de couve flor.   Na primeira amostragem foi que 
apresentou maior inibição no alongamento das raízes e na germinação de 
sementes, enquanto a terceira foi a que causou menor efeito tóxico 
observado para a germinação das sementes (Figuras  3, 4 e 5) 

Figura 1: Placas de Petri com as sementes. 

 CONCLUSÃO 
•Os ensaios realizados com a Lactuca sativa e a Brassica oleracea 
permitiram comparar as diferenças de sensibilidade das sementes  
comprovando que a semente de alface apresentou menor inibição, 
•O lodo testado não apresentou toxicidade e apresentou estimulação 
no crescimento e germinação das sementes em alguns casos 
•Os melhores resultados foram do tratamento T2 para alface e para 
semente de couve flor tratamento T2 e T3 apresentaram resultados 
bastante similares 
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Figura 2: Índice de Germinação obtido 
do teste de sensibilidade das 
respectivas da Couve flor e alface 

Figura 3: Índice de Germinação por 
tratamento da primeira amostragem 

Figura 4: Índice de Germinação por 
tratamento da terceira amostragem 

Figura 5: Índice de germinação por 
amostragem e tratamento com as 
respectivas sementes Alface e Couve-flor 
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