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O lodo de esgoto sanitário é um resíduo sólido gerado no tratamento de efluentes 
domésticos. Ele possui alto teor de matéria orgânica, porém também compreende 
diversos poluentes e patógenos. Neste contexto, o seguinte trabalho realizou a 
extração de ácido húmico (AH) o qual é um composto resultante do fracionamento 
das substâncias húmicas (SH). As SH compreendem um grupo de compostos de 
carbono gerados na decomposição de resíduos orgânicos que sofrem ressíntese 
formando o húmus. Quando fracionada, a SH gera três substâncias sendo elas humina, 
ácido fúlvico e ácido húmico. Este último, na área da biologia vegetal, tem se 
mostrado mais bioativo quanto à adubação, onde trabalhos relataram diversos 
benefícios, como crescimento, elongação celular, tolerância a estresses e aumento da 
permeabilidade da membrana plasmática nos vegetais. Com base nestas 
características, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos citogenéticos 
(ensaio Allium cepa), fisiológicos e bioquímicos do ácido húmico proveniente do lodo 
de esgoto sanitário aplicado no arroz. Para tal, foi realizada caracterização elementar 
(C, H e N) do material para a definição das seguintes doses 0.5, 1.0, 2.0 e 4.0 mM C 
L-1. Após 20 dias de tratamento em hidroponia, foram realizadas coletas do material e, 
posteriormente, analisadas bioquimicamente e fisiologicamente. A caracterização 
química do AH em princípio indicou-o como bom condicionador para culturas 
apresentando elevadas taxas de C, H e N. Não foi observado efeito de toxicidade, 
citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade do AH (exceto na dose 1.0 mM C L-

1 onde foi observado potencial mutagênico). Quanto aos pigmentos fotossintéticos foi 
constatado aumento quantitativo acompanhando a dose crescente de AH, e mostrando 
resultado expressivo nas concentrações mais altas (2.0 e 4 mM C L-1). Na análise 
bioquímica verificou-se aumento da expressão da ATPase, assim como nas enzimas 
do estresse oxidativo CAT, SOD, APX e GST nos diferentes tratamentos e órgãos. 
Com a integração dos resultados destas análises permitiu-se concluir que o ácido 
húmico derivado do lodo de esgoto sanitário pode ser utilizado como adubo orgânico, 
pois foi observado benefícios no vegetal tais como maior crescimento e 
desenvolvimento vegetal e aumento da atividade nas enzimas do estresse oxidativo. 
Desta forma, a extração do AH se mostrou como uma boa forma de destinação final 
para o resíduo sólido. (CAPES. Simpósio - Atualidades em Botânica: dissertações e 
teses). 
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