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RESUMO 

A utilização de lodo de esgoto e efluente das estações de tratamento de 
esgoto doméstico na agricultura é uma importante alternativa para a utilização 
desses resíduos e contribui para minimizar os impactos no ambiente. A irrigação 
agrícola com esse efluente não só libera as águas de boa qualidade para consumo 
humano e reduz o impacto negativo ao ambiente ao se evitar seu lançamento em 
corpos d'água, como também permite uma economia quanto ao uso de fertilizantes 
na agricultura. Esse fato é possível, pois os efluentes domésticos possuem 
concentrações de nutrientes necessários ao crescimento das plantas, especialmente 
nitrogênio (N) e fósforo (P). O mesmo pode-se considerar do lodo, gerado nessas 
estações de tratamento, pois possui altos teores de matéria orgânica, bem como de 
nutrientes, podendo servir de adubo para as culturas. Este trabalho verificou o efeito 
da aplicação de efluente e lodo de esgoto doméstico tratado por reator UASB, de 
uma ETE em escala real, no cultivo de feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), 
variedade IPA 206. O caupi é um tipo de feijão predominante no sertão semi-árido 
nordestino e alimento básico para populações de baixa renda. O experimento foi 
conduzido em casa de vegetação, em Argissolo Amarelo Distrófico, com textura 
franco-arenosa. O experimento foi montado em blocos ao acaso, distribuídos em 4 
repetições de 6 tratamentos. Os tratamentos utilizados foram: água (T1); água + 
NPK (T2); água + lodo não caleado (T3); água + lodo caleado (T4); efluente (T5) e 
efluente + P (T6). As análises físico-químicas do solo, da parte aérea e sistema 
radicular da planta, bem como a quantificação e viabilidade de nódulos foram 
realizadas 30 dias após o plantio. Em relação ao peso de matéria seca, T6 
apresentou melhor resultado (7,45 g), bem superior ao T5 (0,56 g). O tratamento T3 
(5,99 g) apresentou melhor resultado que T4 (3,61 g). Assim, o lodo de esgoto 
demonstrou possuir um poder nutritivo bem superior ao uso apenas de efluente de 
UASB. No entanto, o uso do efluente associado à aplicação do fertilizante mineral P 
(T6), foi capaz de propiciar nutrição e desenvolvimento da planta, similar ao 
tratamento T2 (10,31 g), no qual se empregou os três nutrientes minerais (N, P e K). 

  

Palavras-chave: efluente doméstico, lodo de esgoto, aplicação de lodo no solo, feijão 
caupi, agricultura, reúso de água,irrigação. 



ABSTRACT 

The use of sewage sludge and effluent from domestic Sewage Treatment 
P lants (STP) for agriculture is an important alternative for the use of such waste and 
helps to minimize the environmental impact. The agricultural irrigation with the 
effluent not only frees the good quality water for human consumption, reduces the 
negative impact to the environment avoiding its release into water bodies, but also 
allows an economy in agriculture regarding the use of fertilizers. This is possible 
because the domestic effluent have high concentrations of nutrients for plant growth, 
especially nitrogen (N) and phosphorus (P). The same can be considered for the 
sludge generated in these treatment plants, as it contains high levels of organic 
matter as well as nutrients and is useful as fertilizer for crops. This work verified the 
effect of the use of effluent and domestic sewage sludge treated by UASB reactor, a 
STP scale, the cultivation of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp), IPA 206 variety. 
Cowpea is a species of bean predominant in semi-arid regions and primary source of 
food for low-income populations. The experiment was conducted in a greenhouse in 
Yellow Distrophic Ultisol with sandy texture. The treatments were aligned in 
randomized blocks, distributed in 4 repetitions of 6 treatments. The treatments were: 
water (T1), water + NPK (T2), water + non-limed sludge (T3), water + limed sludge 
(T4), effluent (T5) and effluent P + (T6). The physical and chemical analysis of soil, 
the shoots and roots of the plant, as well as the quantification and viability of the 
nodules were performed 30 days after planting. In relation to dry matter T6 showed 
better results (7.45 g), well above the T5 (0.56 g). T3 (5.99 g) showed better results 
than T4 (3.61 g). Thus, the sewage sludge has demonstrated to have a far superior 
nutritional power than the use of just the effluent of UASB. However, the use of 
effluent associated with the application of mineral fertilizer P (T6) was capable of 
providing nutrition and development to the plant, similar to T2 (10.31 g), which used 
the three mineral nutrients (N, P and K). 

Keywords: domestic sewage, sludge, application of sludge in soil, cowpea, 
agriculture, reuse of water, irrigation.  
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1 INTRODUÇÃO 

O lançamento de substâncias e energia acima da capacidade de assimilação 

no ambiente pode deteriorar qualidade de vida e a saúde pública, bem como 

provocar efeito negativo no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e terrestres. 

Consequentemente, cresce cada vez mais a busca por alternativas de disposição 

final dos resíduos que são gerados pelas atividades humanas, de forma a minimizar 

os impactos desses lançamentos no ambiente. 

Um dos recursos naturais mais atingidos e com maior foco nas questões 

ambientais, são os corpos d’água. A água é um recurso natural finito e essencial em 

quase todas as atividades humanas e não há outro elemento na natureza que possa 

substituí-la. Sua demanda é cada vez mais crescente e está associada à maioria das 

atividades econômicas. Assim, soluções que favoreçam a redução da sua 

degradação e ainda possam contribuir de forma positiva para as questões sócio-

econômicas, devem ser bem analisadas. 

As Estações de Tratamento de Efluentes domésticos (ETE’s), necessárias ao 

desenvolvimento saudável das cidades, são responsáveis por geração de resíduos 

sólidos, líquidos e gasosos, que contribuem para a degradação do ambiente, 

principalmente dos recursos hídricos existentes. Assim, destinar esses resíduos, de 

forma a aproveitar o potencial de cada um, contribui para minimizar impactos no 

ambiente, bem como trazer benefícios econômicos e sociais. 

A agricultura é uma atividade econômica que possui potencial para o 

aproveitamento dos resíduos sólido e líquido das ETE’s. A irrigação na agricultura é 

detentora da maior parte do consumo de água dentre as atividades humanas, que 

utiliza esse recurso natural (ANA, 2005). Nesse contexto, a utilização na agricultura 

do efluente tratado de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) doméstico, bem 
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como do seu lodo de descarte, por possuírem um potencial fertilizante, assume 

relevância social, econômica e ambiental. 

Um dos produtos agrícolas de grande importância na cultura brasileira é o 

feijão. O feijão caupi é muito comum no nordeste brasileiro e sua cultura representa 

fonte de renda e de sustento de parte da população dessa região (GOMES FILHO & 

TAHIN, 2002). É uma leguminosa com grande potencial nutricional (BARBOZA, 

2007) e alimento básico das populações mais pobres, com importante papel no 

suprimento das suas necessidades nutricionais. 

Este trabalho foi desenvolvido no intuito de verificar a aplicação do lodo de 

descarte e do efluente líquido de um reator anaeróbio de fluxo ascendente no cultivo 

de feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp). 

Com ciência da importância desse alimento para a população, bem como da 

demanda crescente por água, o reúso planejado deste recurso natural, trata-se de 

um tema atual e de grande importância. Assim, o uso na agricultura dá aos resíduos 

dos esgotos tratados um papel fundamental na conservação, no planejamento e na 

gestão sustentável dos recursos hídricos, pois libera fontes de água de boa 

qualidade para fins nobres, como o consumo humano. 

1.1 Objetivo 

Estudar a aplicação de efluente e lodo gerado durante tratamento de esgoto 

doméstico em reator anaeróbio tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), no 

cultivo de feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), avaliando o potencial nutritivo 

dos mesmos, bem como as alterações provocadas no solo pela sua aplicação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Disponibilidade dos Recursos Hídricos 

A água é um recurso natural finito e essencial em quase todas as atividades 

humanas, as quais, associadas à falta de consciência de que este é um recurso 

limitado, têm levado a um decréscimo acentuado na quantidade e qualidade da água 

potável disponível. 

De acordo com Braga et al. (2005), a água é um dos recursos naturais mais 

intensamente utilizados, fundamental para a existência e manutenção da vida e deve 

estar presente no meio ambiente na quantidade e qualidade apropriadas. Os 

principais usos de água são:  

• abastecimento humano, considerado o mais nobre e prioritário; 

• abastecimento industrial, como por exemplo, como solvente em 

lavagens, com cada uso apresentando requisitos particulares para a 

qualidade da água; 

• irrigação, onde a qualidade exigida dependerá da cultura a ser irrigada; 

• geração de energia elétrica, em que os requisitos para a qualidade da 

água são pouco restritivos; 

• navegação, onde a água deve estar isenta de substâncias que sejam 

agressivas ao casco e condutos de refrigeração das embarcações ou 

mesmo, substâncias que provoquem a proliferação excessiva de 

vegetação que traga inconvenientes à navegação; 
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• recreação, onde a qualidade exigida dependerá do tipo de contato que 

esta água se dê com o homem. Pode ser contato primário, como na 

natação, ou secundário, como um contato acidental em atividades 

como a navegação esportiva; 

• preservação da fauna e da flora, em que deve-se garantir 

concentrações mínimas de oxigênio dissolvido e de sais na água; 

• aqüicultura, onde a qualidade da água deve ser compatível com as 

exigências da espécie, devendo respeitar ao padrão exigido para a 

preservação da fauna e flora; 

• assimilação e transporte de poluentes, onde as concentrações de 

lançamentos não devem causar impactos sobre outros usos da água. 

Parece haver bastante água na Terra, pois cerca de 75% dela é constituída de 

água. Conforme BBC (2009), 97,3% trata-se de água salgada e apenas 2,7% dessa 

água é doce. Desse pequeno percentual, apenas 0,3% está disponível para o 

homem em rios e lagos. 

Braga et al. (2005) afirma que a demanda por água pode superar a sua oferta, 

tanto em termos quantitativos, quanto em relação à qualidade necessária ao uso 

estar afetada devido à poluição. 

Em relação à oferta, os recursos hídricos estão distribuídos de forma irregular, 

bem como, a qualidade da água vêm se deteriorando de forma a reduzir 

gradativamente a sua disponibilidade (MEDEIROS et al., 2003). 

Quanto à demanda, dentre os usos da água apresentados, a irrigação 

representa o uso mais intenso, com vazão efetivamente consumida de 69% (ANA, 

2005). 

Visto que, a atividade de irrigação é a detentora da maior parte do consumo de 

água e diante do atual nível de degradação em que se encontram os corpos d’água, 

a busca por formas de reutilização das águas residuárias nessa atividade surge 

como uma alternativa potencial para a racionalização dos recursos hídricos .  
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2.2 Reúso de água 

Segundo Metcalf e Eddy (2003), a água de reúso possui duas funções 

fundamentais: o efluente tratado é usado como um recurso hídrico para uma 

finalidade benéfica e o efluente é mantido fora de rios, lagos e praias, reduzindo, 

assim, a poluição das águas superficiais e subterrâneas. As preocupações principais 

em reúso de água são: tratamento confiável do esgoto para atingir os rígidos 

requerimentos de qualidade de água ao reúso pretendido; proteção da saúde pública 

e conquista da aceitação pública. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008), existem três 

tipos de reúso: i) indireto, quando a água já usada, uma ou mais vezes para uso 

doméstico ou industrial, é descarregada nas águas superficiais ou subterrâneas e 

utilizada novamente de forma diluída, o que pode ser intencional quando decorrente 

de descargas planejadas a montante de um rio ou com recargas planejadas em 

aqüíferos subterrâneos; ii) direto, que é o uso planejado e deliberado de esgotos 

tratados para irrigação, uso industrial, recarga de aqüíferos, obtenção água potável, 

etc.; iii) e reciclagem interna, que ocorre quando a água é empregada internamente 

nas instalações industriais, para economizar água e controlar a poluição. 

O reúso reduz o consumo de água potável, ao substituí-la por uma de 

qualidade inferior, apropriada à qualidade requerida para o tipo do uso, o que diminui 

a demanda sobre os mananciais. Assim, têm-se as fontes de água de boa qualidade 

liberada para usos mais nobres, como é o caso do consumo humano. 
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2.3 Resíduos das Estações de Tratamento de Efluentes 

Domésticos 

2.3.1 Efluente 

Esgotos domésticos possuem cerca de 99,9% de água e o restante 

corresponde a sólidos e microorganismos e, pode-se dizer, conforme Florêncio et al.

(2006), que esses efluentes, em termos de macronutrientes para a fertirrigação, 

apresentam bom potencial de oferta de nitrogênio (N), potássio (K) e fósforo (P), 

esse em menor oferta.  Os microrganismos patogênicos, de acordo com Metcalf & 

Eddy (2003), podem ser classificados em quatro categorias: bactérias, protozoários, 

helmintos e vírus e devem ser consideradas para o controle de doenças causadas 

ao homem. 

Para que se possa avaliar o potencial fertilizante dos efluentes e seus possíveis 

impactos nas plantas, no solo e nas águas subterrâneas, sugere-se que eles sejam 

caracterizados especialmente quanto aos seguintes parâmetros (FLORÊNCIO et al., 

2006): 

• Macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S) e micronutrientes (Zn, Fe, Cu, Mn, 

Mo). As plantas absorvem os nutrientes na forma solúvel e mineral; 

• Condutividade elétrica, obtendo a salinidade do efluente e os riscos de 

salinização do solo e queda da produtividade (dSm-1); 

• Razão de Adsorção de Sódio (RAS): relação entre as concentrações de 

Na+ e os íons divalentes Ca2+ e Mg2+ (mmolL-1); 

• Sodicidade do efluente, a partir da avaliação conjunta da condutividade 

elétrica da RAS, que permite avaliar os riscos de comprometimento da 

capacidade de infiltração do solo e a queda da produtividade; 

• Boro, cloretos, sódio e bicarbonatos, para avaliar a toxicidade específica; 
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• Metais como Cd, Cr, Pb, Ni, para avaliar os impactos ambientais e 

toxicidade humana e as plantas. 

Efluentes adequadamente tratados podem ser utilizados para aplicação em 

(BERNARDI, 2003): 

• Culturas de alimentos não processados comercialmente: irrigação 

superficial de qualquer cultura alimentícia, incluindo aquelas consumidas 

cruas; 

• Culturas de alimentos processados comercialmente: irrigação superficial 

de pomares e vinhas; 

• Culturas não alimentícias, como por exemplo, irrigação de pastos; 

• Dessedentação de animais. 

2.3.2 Lodo de descarte 

O lodo é um dos produtos do tratamento de esgotos domésticos e trata-se de 

um sólido biológico resultante do processo de degradação da matéria orgânica. Esse 

lodo, denominado também de biossólido, é rico em matéria orgânica e nutrientes, 

apresenta composição variável, que depende da origem e processo de tratamento 

do esgoto, e necessita de disposição final adequada (BETTIOL e CAMARGO, 2000). 

De acordo com Aisse et al. (1999), o lodo biológico é constituído de sólidos não 

biodegradáveis, presentes no esgoto, e massa bacteriana que cresce no reator 

biológico do sistema de tratamento e apresenta péssima qualidade higiênica . Esse 

lodo, a depender do ambiente do reator, pode ser de natureza aeróbia ou anaeróbia. 

Enquanto no lodo aeróbio têm-se de 50% a 90% de massa bacteriana, no anaeróbio 

têm-se de 2% a 20%. 

Dentre as várias formas de disposição final desse lodo de esgoto, as mais 

comuns seriam a incineração, disposição oceânica, disposição em aterros sanitários, 
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digestão em lagoas (HARRIS-PIERCE et al.,1995), disposição superficial, 

recuperação de áreas degradadas e de mineração, reúso industrial, conversão em 

óleo combustível, uso florestal e agrícola (BETTIOL e CAMARGO, 2000). 

Para a definição da alternativa de disposição final do lodo deve-se levar em 

consideração os aspectos econômicos e ambientais associados a cada uma. Os 

custos com disposição final são bem variados e a incineração, na maioria dos casos, 

é a que possui custo mais elevado. Em relação aos aspectos ambientais, deve-se 

atentar às restrições quanto à localização próxima à comunidades, devido aos 

possíveis problemas de geração de odores e gases, presença de vetores, 

contaminação do lençol freático dentre outros (AISSE, et al., 1999). 

A incineração do lodo, bem como disposição superficial, oceânica e em aterros, 

não representa uma disposição em prol da sustentabilidade (FERNANDES et al.,

2001).  A reciclagem agrícola trata-se de uma solução ambientalmente mais correta 

para o destino final do lodo, pois contribui para o fechamento do ciclo dos elementos 

por favorecer o retorno dos nutrientes ao solo. No entanto, deve-se atentar para as 

normas e restrições da sua utilização (SILVA, 2004).  

O destino final dado ao lodo está atrelado à sua estabilização, a qual está 

diretamente ligada ao teor de microrganismos patogênicos. Assim, lodo estável, é 

aquele que oferece menor risco à saúde humana e ao meio ambiente. A 

estabilização do lodo é obtida, biologicamente, através da digestão aeróbia ou 

anaeróbia, ou quimicamente, através da compostagem ou por adição de cal 

(caleação). Cabe aqui destacar que, em reatores tipo UASB, a estabilização é 

realizada anaerobiamente dentro do próprio reator, mas ainda assim, encontra-se 

uma grande concentração de organismos patogênicos nesse lodo estabilizado 

(CAMPOS, 1999). 

Aisse et al. (1999) afirma que o problema de tratamento e destinação final de 

um lodo de reator UASB é muito mais simples e menos oneroso que lodo de 

sistemas aeróbios, pois esse lodo não requer tratamento para estabilização antes do 

processo de separação de águas e sólidos. 
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2.3.2.1. Caleação do lodo 

A concentração de microrganismos patogênicos, mesmo em lodos 

estabilizados, ainda é elevada para o seu emprego na agricultura. Para a obtenção 

de um lodo sanitariamente seguro, faz-se necessário realizar a higienização, ou 

desinfecção, do lodo. 

Um dos processos mais utilizados, de fácil aplicação e com menor custo é a 

estabilização alcalina. A utilização de cal no lodo eleva a temperatura e o pH do 

meio, proporcionando uma estabilização química desse lodo e eliminação dos 

patógenos (CAMPOS, 1999). 

De acordo com Campos (1999), experimentos mostraram que a proporção de 

50% de cal em relação ao peso seco do lodo se trata de uma dosagem 

sanitariamente segura. 

No entanto, o processo de caleação do lodo diminui o seu potencial nutritivo às 

plantas, pois, conforme Andreoli e Carneiro (2002), a elevação do pH e da 

temperatura durante a caleação provoca a perda de nitrogênio na forma gasosa, 

principalmente do NH3, o qual também possui potencial desinfetante. 

Apesar da perda do nitrogênio na caleação de um lodo anaeróbio, este ainda 

apresenta um teor médio de nitrogênio de 15 kg/t, segundo Ilhenfeld et al, (1999). 

2.4 Demanda nutricional das plantas  

Cerca de 95% da matéria seca das plantas é formada de carbono, hidrogênio e 

oxigênio, retirados do ar e da água, e os 5% restantes são de minerais retirados do 

solo, que podem não estar presentes o suficiente para atender à demanda da 

cultura, o que leva à necessidade de adubar esse solo (MALAVOLTA et al., 2002) . 
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Esses minerais são divididos em macronutrientes e micronutrientes e são extraídos 

do solo pelas raízes das plantas (EPSTEIN; BLOOM, 2005 apud FLORÊNCIO et al., 

2006). 

De acordo com Malavolta et al. (2002), os macronutrientes são exigidos em 

maior proporção (kg/ha) e compreende os elementos: nitrogênio (N), fósfoto (P), 

potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S). Já os micronutrientes, menos 

exigidos (g/ha), compreendem os elementos: boro (B), cloro (Cl), cobalto (Co), cobre 

(Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio (Mo), níquel (Ni), selênio (Se) e zinco 

(Zn), e para algumas plantas, sódio (Na). 

Esses nutrientes, fornecidos pelo solo, devem estar em concentrações 

adequadas às necessidades de cada fase do desenvolvimento das plantas. Porém, 

na maioria das vezes, os nutrientes já contidos no solo não atendem a essas 

demandas requeridas, o que implica na necessidade de adição de alguns nutrientes 

ao solo, como por exemplo, através da aplicação de fertilizantes.  Os elementos 

nitrogênio, fósforo e potássio são considerados fatores limitantes para o crescimento 

vegetal e eles são freqüentemente fornecidos ao solo nos fertilizantes (RAVEN et al., 

1978). 

2.5 Feijão Caupi 

O feijão caupi, dicotiledônea da espécie Vigna unguiculata (L.) Walp, também 

conhecido como feijão macassar ou feijão-de-corda, é uma leguminosa de alto 

conteúdo protéico e apresenta valor nutricional maior que o do feijão comum 

(Phaseolus vulgaris L.) (OLIVEIRA & CARVALHO, 1998). Além de importante fonte 

de proteína e carboidrato, possui alto teor de fibras alimentares, vitaminas e minerais 

(EMBRAPA MEIO NORTE, 2003 apud FROTA, 2008). 

Trata-se de uma das principais culturas do semi-árido, é tolerante a altas 

temperaturas e estiagens prolongadas (IPA, 1989 apud BARBOZA, 2007) e tem a 



25 

capacidade de se desenvolver em solos de baixa fertilidade (OLIVEIRA & 

CARVALHO, 1998). 

Possui baixo custo produtivo, é consumida em todas as classes de renda do 

Brasil e constitui-se em alimento básico para as populações de baixa renda (MELO, 

1999), o que o leva a ter um importante papel no suprimento das necessidades 

nutricionais dessa população. São os pequenos e médios agricultores os principais 

responsáveis pelo seu plantio (MORAES, RAMALHO, 1980 apud SOBRAL, 2008). 

O Brasil é o terceiro produtor mundial de feijão caupi (EMBRAPA, 2009) e essa 

cultivar têm conquistado o mercado externo, com exportação no ano de 2007 

superior a 30.000 toneladas (EMBRAPA, 2008). 

No Estado de Pernambuco, o feijão caupi representa um dos principais 

produtos cultivados e possui grande importância sócio-econômica, principalmente 

por se tratar de uma cultura amplamente adotada por pequenos produtores rurais 

(RODRIGUES e MENEZEZ, 2002). 

2.6 Benefícios e Problemas associados ao uso de efluente na 

agricultura 

As características físicas e químicas das águas residuárias são de particular 

importância. O esgoto tratado possui nutrientes que fornecem potencial fertilizante 

para as culturas, onde o nitrogênio é o mais benéfico e mais frequentemente 

encontrado em excesso e que pode substituir o fertilizante comercial (METCALF e 

EDDY, 2003).  

A utilização de esgoto tratado na agricultura ganha importância porque, além 

dessas águas serem ricas em nutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas, 

em particular nitrogênio (N) e fósforo (P) (MALAVOLTA et al.,2002), evita-se a 

emissão desse esgoto em corpos d’água, o que pode provocar problemas no corpo 
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receptor de forma a propiciar a eutrofização das águas e intensificar a proliferação 

das algas cianofíceas, devido ao teor de N e P (DORICH et al., 1984). 

Segundo Feigin et al. (1991) a utilização de efluentes irrigando culturas atua 

como parte do tratamento de esgotos, através da retenção e absorção de poluentes 

no solo e na planta. Além disso, a utilização de efluentes tratados na agricultura 

supre a necessidade da utilização de recursos hídricos primários, principalmente por 

essa atividade demandar grandes volumes de água. A cultura se beneficia não só da 

água contida nos esgotos, mas da matéria orgânica e nutrientes (principalmente N e 

P). Assim, o esgoto tratado substitui a água de irrigação totalmente e de forma 

parcial a adubação mineral (FLORÊNCIO et al., 2006). 

Considerando-se o efluente de um reator tipo UASB, destaca-se que o teor de 

nitrogênio presente nesse efluente é relativamente alto, quando comparado ao teor 

desse elemento presente em efluente de lagoas de polimento, a depender do seu 

tempo de detenção hidráulica (TDH), e água de poço (SOUSA et al., 2006). 

A Tabela 1 apresenta uma estimativa do aporte de nutrientes quando realizada 

irrigação com efluente de UASB. 

Tabela 1 – Estimativa de aporte de nutrientes devido à irrigação com efluente de UASB. 

Parâmetro Unidade Valor* 

Fósforo (P) kg/ha 32,1 
Nitrogênio Total (N-NTK) kg/ha 162,1 
Ferro kg/ha 36,9 
Cálcio (Ca) kg/ha 153,7 
Magnésio kg/ha 55,1 
Potássio (K) kg/ha 123,3 
Enxofre (S) kg/ha 87,7 
*Fonte: Florêncio et al. (2006) 

Algumas culturas podem ser irrigadas com água de baixa qualidade sem impor 

riscos e, em alguns casos, ainda que se demande uma maior exigência quanto à 

qualidade da água, é possível utilizá-la empregando-se o manejo adequado para a 

irrigação (BOUWER E IDELOVITCH, 1987). 
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Para Metcalf e Eddy (2003) existem quatro categorias de problemas potenciais 

associados com a qualidade da água em irrigação: salinidade; toxicidade de íon  

específico; taxa de infiltração da água, excesso de nutrientes e principalmente 

aspectos sanitários como bactérias, cistos de protozoários, ovos de helmintos e 

vírus, que levam a enfermidades vinculadas à saúde pública. 

O nitrogênio quando em excesso, por exemplo, leva a problemas potenciais 

agronômicos e ambientais. Assim, para a utilização de efluente em fertirrigação, 

deve-se preservar a oferta de nutrientes, levando ou não a uma necessidade de sua 

remoção (FLORÊNCIO et al., 2006). 

Em termos de qualidade microbiológica dos efluentes para o uso na irrigação, 

as normas e critérios de qualidade têm como base os organismos indicadores, 

sendo as bactérias do grupo coliformes, os tradicionalmente utilizados (coliformes 

totais, coliformes termotolerantes e E. Coli.) (FLORÊNCIO et al., 2006). 

A água usada para a irrigação pode variar bastante em qualidade dependendo 

do tipo e quantidade de sais dissolvidos. Pode ocorrer a deposição de sais da água 

utilizada, os quais tendem acumular no perfil do solo. As propriedades físicas e 

mecânicas do solo, bem como o nível de dispersão das partículas do solo, 

estabilidade dos agregados, estrutura do solo e permeabilidade são sensíveis para 

os tipos de íons presentes na água de irrigação. Assim, para a irrigação com esgoto 

tratado, deve-se considerar não apenas a safra da cultura, mas também as 

propriedades do solo (METCALF e EDDY, 2003). 

O pH do solo normalmente não sofre efeitos significativos com o uso na 

irrigação do esgoto tratado, devido ao seu poder tampão (BOUWER e IDELOVITCH, 

1987), ainda assim, alguns trabalhos científicos apresentaram pequenos 

incrementos no valor do pH do solo (FONSECA, 2001; MARQUES et al., 2003) . O 

esgoto tratado quando aplicado no solo pode alterar a taxa de decomposição da 

matéria orgânica desse solo (FALKINER & SMITH, 1997); aumentar o teor de 

fósforo, devido ao solo reter esse elemento, e elevar o teor de sódio (FALKINER; 

POLGLASE, 1997 apud FLORÊNCIO, et al., 2006), o que pode levar a um dos 

principais problemas de degradação do solo, que é a alcalinização e salinização. O 

nitrato, que também pode ser adicionado ao solo através do esgoto tratado, por 
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possuir alta mobilidade no solo, pode levar à contaminação de águas subterrâneas e 

superficiais (FLORÊNCIO et al., 2006). 

De acordo com Bouwer & Idelovitch (1987) razões como a utilização de 

esgotos tratados na agricultura irrigada, atividade humana a qual demanda a maior 

parcela do consumo de água, serve como alternativa ao uso dos recursos hídricos 

primários; fornecimento de matéria orgânica e de nutrientes minerais, especialmente 

N e P, à cultura e, ainda, flexibilidade da qualidade da água requerida, que pode ser 

maior ou menor de acordo com a cultura em questão, tornam o uso desse efluente 

na agricultura uma alternativa bastante atraente e de fácil apreciação. 

2.7 Benefícios e Problemas associados ao uso de lodo de esgoto 

na agricultura 

Existem poucos trabalhos avaliando os efeitos do emprego de lodo de esgoto 

na agricultura em solos tropicais (BETTIOL e CAMARGO, 2000). No entanto, de 

uma forma geral, o lodo de esgoto tem apresentado resultados satisfatórios como 

fertilizante, quando do seu emprego em diversas culturas (BARBOZA, 2007). 

Conforme visto anteriormente, o lodo de esgoto possui um considerável 

percentual de matéria orgânica, bem como de elementos essenciais ao 

desenvolvimento da planta, o que indica o seu potencial uso na agricultura. 

Um grande benefício da utilização de lodo de esgoto na agricultura, apontado 

por Aisse et al. (1999), é o de transformar um resíduo em importante insumo agrícola 

capaz de fornecer matéria orgânica e nutrientes ao solo, o que se traduz em 

vantagens indiretas ao homem e ao ambiente, além da redução do uso de 

fertilizantes químicos. 

A Tabela 2 apresenta os teores de alguns parâmetros de lodo de esgoto 

importantes para a utilização na agricultura. Os resultados apresentados tratam-se 
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de estudos realizados em lodo de esgoto de reator UASB de uma estação de 

tratamento de esgoto doméstico do estado de Pernambuco (ETE-Mangueira). A 

variação dos resultados pode estar associada à idade do lodo, quando da realização 

de cada experimento. 

Tabela 2 – Resultados de análises de lodo de esgoto de reator UASB. 

Parâmetro Unidade
Valor* 

(A) (B) 

pH (água 1:2,5) - 5,7 5,1 
Fósfoto (P) g /kg 4,8 45,0 
Nitrogênio Total (N-NTK) g /kg 24,6 22,5 
Sódio (Na) g /kg 1,0 0,3 
Cálcio (Ca) g /kg 22,3 9,4 
Potássio (K) g /kg 2,0 2,1 
C.O. g /kg 285,9 285,9 
M.O. g /kg 492,9 493,0 
C/N - 11,6 12,7 
densidade g/cm2 0,5 - 
* Fonte: resultados de análises em lodo de esgoto de reator UASB da 
ETE-Mangueira, Recife-PE. (A) Gomes et al. (2006). (B) Nascimento 
et al. (2004). C.O.= carbono orgânico. M.O.= matéria orgânica. 
C/N=cabono/nitrogênio.  

Dentre outros benefícios, pode-se destacar melhorias relacionadas às 

condições físicas do solo, como retenção de umidade em solos arenosos e melhoria 

da permeabilidade e infiltração em solos argilosos, bem como aumento da 

capacidade de troca catiônica e teor de sais solúveis e matéria orgânica (BETTIOL E 

CAMARGO, 2000), além do aumento dos teores de nitrogênio (BOEIRA et al., 2002) 

e fósforo essenciais às plantas (SILVA et al., 2002). 

De acordo com Campos (1999), a péssima qualidade higiênica do lodo trata-se 

de uma característica indesejável, por apresentar uma grande variedade de 

bactérias, vírus, protozoários e ovos de helmintos e nematóides, o que constitui em 

ameaça à saúde pública. Além disso, de acordo com Bettiol e Camargo (2000), o 

lodo de esgoto pode apresentar metais pesados, que se constituem como elementos 

tóxicos. Esses metais exercem efeitos sobre o crescimento das plantas e afetam os 

processos bioquímicos que ocorrem no solo, conforme afirma Tsutiya (1999). 
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Estudos, como os de Araújo & Nascimento (2005) e Gomes et al. (2006), não 

apresentaram contaminação da cultura pelos metais pesados estudados. Para 

Tsutiya (1999) não houve aumento na concentração de metais pesados nas plantas 

que tiveram aplicação de lodo de esgoto no solo. Tsutiya (1999) ainda cita que as 

concentrações de metais pesados nas plantas são maiores em solos sem o uso do 

biossólido, pois o uso do biossólido reduz a disponibilidade do metal para as plantas. 

2.8 Legislação sobre reúso de água e lodo de esgoto

Existe uma quantidade considerável de legislação de proteção ambiental e de 

gestão de recursos hídricos, mas que necessitam de uma análise profunda e 

reformulação a fim de que possam realmente conduzir ao desenvolvimento 

sustentável (BRAGA, et al.,2005). 

Os instrumentos legais relativos aos recursos hídricos foram assuntos 

exaustivamente discutidos durante a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (ECO 92).  Foi na Agenda 21 que foi dada relevância ao reúso de 

água quando, aos países participantes da ECO 92, foi recomendada a 

implementação de políticas de gestão para o uso de efluentes  (HESPANHOL, 

2001). 

A Portaria n° 518, de 25 de março de 2004, do Minis tério da Saúde estabelece 

o padrão de potabilidade da água para o consumo humano, bem como os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da 

água para esse fim, dentre outras providencias (BRASIL, 2004). A Resolução n° 

357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

do Ministério do Meio Ambiente, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências (BRASIL, 

2005). 
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Cabe à Agência Nacional das Águas (ANA), criada pela Lei n° 9.984, de 17 de 

julho de 2000, implantar os instrumentos de gestão previstos pelo Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituído pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro 

de 1997, pelo qual se deve implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

conhecida também como "Lei das Águas”. Dentre esses instrumentos tem-se: a 

outorga preventiva e de direito de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso da 

água e a fiscalização desses usos (ANA, 2008). 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são a base do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. Neles são debatidas as questões 

relacionadas à gestão desses recursos. Participam dos Comitês representantes do 

Poder Público, dos usuários das águas e das organizações da sociedade com ações 

na área de recursos hídricos (ANA, 2008).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), dentre outros organismos 

internacionais, recomenda critérios de utilização de águas residuárias. No Brasil a 

prática do reúso de esgotos ainda é carente de regulamentação e de controle 

sanitário e ambiental (FLORÊNCIO et al., 2006). 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos promulgou a Resolução n°54, de 

28 de novembro de 2005, a qual estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais 

para a prática de reúso direto não potável de água, dentre outras providências. Esta 

Resolução abrange a modalidade de reúso para fins agrícolas e florestais, dentre 

outras (BRASIL, 2005). 

Tal Resolução remete que, diretrizes, critérios e parâmetros específicos para 

as modalidades de reúso definidas, serão estabelecidos pelos órgãos competentes, 

cabendo aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos avaliarem os efeitos sobre os corpos hídricos decorrentes da 

prática do reúso, bem como estabelecer instrumentos regulatórios e de incentivo 

para as modalidades de reúso. Aos Comitês de Bacia caberá, dentre outros, 

integrar, no âmbito do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, a prática de reúso com 

as ações de saneamento ambiental e de uso e ocupação do solo na bacia 

hidrográfica (BRASIL, 2005). 
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 Em relação ao uso agrícola de lodo de esgoto, este já se encontra numa fase 

mais avançada de regulamentação, e é através da Resolução 375, de 29 de agosto 

de 2006, do CONAMA, que se aplica a legislação federal relacionada com tal uso. 

Essa lei discorre sobre critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de 

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

derivados, e dá outras providências (BRASIL, 2006).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1  Delineamento agronômico e parâmetros experimentais 

O experimento foi realizado, no período de julho a agosto de 2008, em casa de 

vegetação, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e localizada dentro do 

seu Campus Universitário, com temperatura do ar variando de 27 a 39°C e umidade 

relativa do ar entre 65% e 94%. Na casa de vegetação foram dispostos 24 vasos 

(capacidade de 5 litros cada), com a cultivar de feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) 

Walp), variedade IPA 206, em 6 tratamentos, conforme apresentado na Tabela 3. O 

delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com 4 repetições para 

cada tratamento. 

Tabela 3 – Tratamentos utilizados no experimento. 

Tratamento Tipo de água e manejo do solo 
T1 Água (A) 
T2 Água + Nitrogênio, Fósforo e Potássio 
T3 Água + Lodo Não Caleado (A+LNC) 
T4 Água + Lodo Caleado (A+LC) 
T5 Efluente (E) 
T6 Efluente + Fósforo (E+P) 

Conforme Tabela 3, o experimento foi realizado utilizando-se duas fontes de 

água para a irrigação. Uma fonte de água trata-se de efluente de um reator 

anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), em escala real, e a outra de água destilada.  
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Optou-se por utilizar água destilada, ao invés de água de abastecimento, a fim 

de evitar qualquer tipo de interferência pelas possíveis variações de componentes 

presentes na água de torneira. 

O efluente e o lodo utilizados provêm do reator UASB da Estação de 

Tratamento de Esgoto da Mangueira (ETE-Mangueira), situada no bairro da 

Mangueira na cidade do Recife, Pernambuco. 

3.2  Descrição da ETE-Mangueira 

A Estação de Tratamento de Esgotos da Mangueira (ETE – Mangueira) está 

localizada na região sudoeste da cidade do Recife, Pernambuco, com coordenadas 

geográficas de 8°05’41’’ de latitude sul e 34°55’31 ’’ de longitude oeste (Figura 1), 

próxima às bacias dos rios Jiquiá e Tejipió. É operada pela Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA), que coleta e trata o esgoto doméstico 

gerado por cerca de 18.000 habitantes, dos bairros de San Martin, Mustardinha e 

Mangueira. 

Desde a construção da estação ETE-Mangueira, a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) estabeleceu convênio com a COMPESA para realizar seu 

monitoramento. 

O sistema tem uma vazão média de 31,8 L/s e compreende as seguintes 

unidades: grades de barras, caixa de areia, calha Parshall, reator anaeróbio de 

manta de lodo (UASB), leitos de secagem de lodo e lagoa de polimento. 

O reator UASB, composto por 8 módulos, com um volume total de 810 m³, 

tempo de detenção hidráulica (TDH) de 8 a 9 horas, é a principal unidade de 

remoção da matéria orgânica. O pós-tratamento é realizado pela lagoa de polimento, 

que possui uma área superficial de 6.447 m² e TDH de 3,5 dias e tem, como 

principal finalidade, a remoção de microrganismos patogênicos e ovos de helmintos. 
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    Figura 1 – Localização e entorno da ETE-Mangueira. Fonte: Google Earth, 2009. 

A Figura 2 mostra uma vista dos reatores UASB, 4 dos seus 8 leitos de 

secagem  e da lagoa de polimento da ETE-Mangueira. Na Figura 3 tem-se o croqui 

dessa Estação. 

Figura 2 – Vista da ETE-Mangueira. Fonte: LSA, 2008. 
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Figura 3 – Croqui da ETE-Mangueira. Fonte: LSA, 2008

3.3 Coleta e preparação do solo 

O material de solo coletado encontrava-se numa área experimental da UFPE 

localizada na ETE-Mangueira. Esse solo foi proveniente de um perfil natural de um 

Argissolo Amarelo Álico A, localizado à margem direita da BR-101 sul, próximo ao 

bairro da Muribeca na cidade do Recife, Pernambuco, tendo sido realizada a 

correção da acidez com calcário dolomítico. 

O argissolo está distribuído de forma significativa no estado de Pernambuco, é 

bastante usado no cultivo de cana-de-açúcar e apresenta, geralmente, baixa 

fertilidade natural (IPA, 2008).  

Inicialmente foram coletadas amostras do solo, numa profundidade de 0-20 cm 

em 7 pontos distintos, colocados em um balde limpo para homogeneização e 

retirada uma amostra de 500 gramas. Essa amostra foi colocada em um saco 

virgem, identificado e levado ao laboratório a fim de que fossem feitas análises de 
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pH, cálcio e magnésio trocáveis, capacidade de pote, granulometria e análises físico-

químicas. 

A título de esclarecimento e, fazendo-se uma analogia à Capacidade de 

Campo, que é, de maneira geral, a quantidade máxima que um solo pode reter de 

água, em condições normais de campo, a capacidade de pote foi obtida pelo volume 

de água retido em uma massa de solo contida num pote, a partir da saturação desse 

solo e saída do excesso da água pela ação da gravidade. Utilizou-se, em triplicata, 

potes num volume de 1 litro, com orifícios no fundo, para a drenagem do excesso da 

água, com peso pré determinado, onde se adicionou 1 kg de solo seco. Então, 

acrescentou-se água aos poucos até saída desta pelos orifícios do fundo, a fim de 

garantir o solo enxarcado. Após a cessar a saída de água pelos orifícios, pesou-se 

os vasos e, consequentemente, obteve-se a capacidade de pote, a partir da relação 

entre o peso da água retida e o peso do solo seco. 

As análises foram feitas segundo metodologias descritas pela EMBRAPA 

(1999), sendo as duas primeiras análises (pH, Ca e Mg trocáveis) realizadas para a 

verificação da necessidade de calear o solo. Os parâmetros físico-químicos 

analisados estão apresentados na Tabela 4. 

As análises foram realizadas no Laboratório de Fertilidade do Solo do 

Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE). 

O material de solo para ser utilizado no experimento foi coletado e seco à 

temperatura ambiente, destorroado, passado na peneira de malha 4 mm e 

homogeneizado, sendo posteriormente colocados 4,5 dm³ de solo por vaso. 
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Tabela 4 – Parâmetros analisados no solo coletado (Embrapa, 1999). 

Parâmetro Unidade Método 

pH (H2O  1:2,5) - Potenciométrico 

Ca+Mg trocáveis cmolc/dm3 Titulométrico 
Ca2+ trocável cmolc/dm3 Titulométrico 
Mg2+ trocável cmolc/dm3 por diferença 

Al trocável cmolc/dm3 Titulométrico 
K trocável cmolc/dm3 fotometria de chama 

Na+ trocável cmolc/dm3 fotometria de chama 
H+Al3+ cmolc/dm3 Titulométrico 

P mg/dm3 Fotocolorimetria 
N dag*kg-1 digestão nitroperclorica sulfúrica

MO* g/kg Walkley-Black modificado 

3.4 Coleta e preparação do lodo 

O lodo utilizado provém do módulo 6 do reator UASB da ETE-Mangueira. Após 

a descarga, o lodo permaneceu 5 dias no leito de secagem e então retirou-se uma 

amostra desse lodo para ser utilizado no experimento. Uma subamostra foi retirada 

para que fossem feitas análises físico-químicas e o restante foi levado para secar em 

estufa com ventilação à 45°C, pois estava em períod o chuvoso, o que dificultava a 

secagem à temperatura ambiente. 

Para caracterizar o lodo anaeróbio de descarte, foram avaliados os seguintes 

parâmetros: pH; condutividade; umidade a 65°C e a 1 05°C; teor de sólidos totais 

(ST), fixos (STF) e voláteis (STV); sulfato; fósforo total; nitrogênio total Kjeldahl (N-

NTK); potássio, sódio e cálcio. Para realização das análises químicas a amostra foi 

destorroada e triturada em almofariz. 

As análises das amostras de lodo foram realizadas no Laboratório de 

Saneamento Ambiental (LSA) do Departamento de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). Os ensaios físico-químicos foram baseados no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater (1995) e as 

*MO=matéria orgânica 
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análises do N-NTK, fósforo e potássio foram determinados através da metodologia 

descrita por KIEHL (1985).  

Uma parte da amostra foi separada para o preparo do lodo caleado. Após a 

secagem (lodo seco), foi misturado calcário CaCO3, na dosagem de 50% em relação 

ao peso do lodo seco, adicionando-se um pouco de água e deixando em repouso 

por 5 dias, a fim de que ocorressem as reações necessárias à higienização do lodo. 

Após secagem, procederam-se as análises para a caracterização físico-química 

desse lodo caleado, para os mesmos parâmetros que foram feitos para o lodo não 

caleado.  

A dosagem de lodo de esgoto utilizada foi de 40 t/ha. Para a definição da 

dosagem em g/dm³, considerou-se, em 1 ha, uma camada de solo de 20cm de 

profundidade. Pois, de uma forma geral, a profundidade de 0 a 20 cm é a 

profundidade em que se dá o desenvolvimento radicular. Segue memória de cálculo 

abaixo: 

Área de solo: 1 ha = 10.000 m2  

Profundidade do solo: 20 cm = 0,2 m 

Volume de solo: 0,2x10.000 = 2.000 m3 = 2x106 dm3 

Assim, a relação lodo/solo será: 

             40 t de lodo        = 20 g/dm3

        2x106 dm3 de solo 

Ou seja, para cada 1 litro de solo, utilizou-se 20 g de lodo. Para um volume de 

4,5 dm³ utilizado em cada vaso, pesou-se 90 g de lodo seco para os vasos com o 

tratamento com lodo não caleado (T3) e 135 g de lodo caleado seco para os vasos 

com o tratamento com lodo caleado (T4).  

A dosagem de 40 t/ha foi definida, pois, de acordo com experimento de 

Nascimento et al. (2004), a produção de matéria seca de feijoeiro em solos tratados 

com doses crescentes de lodo foi praticamente constante a partir dessa dosagem.  

O lodo não caleado e o caleado foram passados em peneira de malha 4.0 mm, 

pesados e homogeneizados ao volume do solo de cada vaso dos tratamentos T3 e 

T4, respectivamente. 
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3.5 Dosagens dos fertilizantes minerais 

Houve incorporação de fertilizantes ao solo dos tratamentos T2 e T6, nas 

dosagens apresentadas na Tabela 5. Para o fósforo utilizou-se superfosfato simples 

– SS (16% de P2O5); para o nitrogênio, uréia (46% de N) e para o potássio utilizou-

se cloreto de potássio (60% de K2O). 

Tabela 5 – Dosagem utilizada dos fertilizantes. 

Fertilizante Unidade Dose
Fósforo (P) mg/dm3 250 
Nitrogênio (N) mg/dm3 150 
Potássio (K) mg/dm3 100 

No tratamento T2 (A+NPK), houve a incorporação dos três fertilizantes: 

nitrogênio, fósforo e potássio. No T6 (E+P), que foi irrigado com efluente, houve 

apenas a adição de fósforo, devido à deficiência do efluente em relação a esse 

nutriente. 

Os fertilizantes foram moídos, pesados, adicionados e homogeneizados ao 

volume do solo de cada vaso do tratamento requerido, de acordo com a dosagem 

pré-determinada. 

3.6  Coleta do efluente 

O efluente utilizado para a irrigação dos tratamentos T5 (E) e T6 (E+P) provém 

do reator UASB da ETE-Mangueira. O efluente era coletado a cada dois dias, desde 

o primeiro dia do plantio até o dia da coleta da planta, exceto aos domingos, devido 

ao risco que a localização da ETE-Mangueira oferecia para que fosse realizada a 

coleta nesse dia da semana. 
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A coleta era feita em um ponto localizado após o reator, sendo o efluente 

oriundo do módulo 1 (ou célula 1). As amostras eram acondicionadas em recipientes 

plásticos com tampa plástica e volume de 1 litro, próprias para a coleta, para que 

fossem realizadas as análises laboratoriais. A parcela do efluente, destinado à 

irrigação da planta, era acondicionada em recipiente plástico, com tampa plástica e 

volume de 10 litros, armazenado na sombra, em local fresco e arejado e utilizado na 

irrigação de acordo com a necessidade da planta. 

As análises físico-químicas do efluente eram realizadas, cada vez que a coleta 

era feita, no Laboratório de Saneamento Ambiental (LSA) do Departamento de 

Engenharia Civil da UFPE. As análises foram baseadas no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wasterwater (1995). Os parâmetros analisados, bem 

como os métodos empregados, encontram-se apresentados na Tabela 6. 

  

Tabela 6 – Parâmetros analisados no efluente e metodologia empregada. 

Parâmetro Unidade Método* 
pH** Potenciométrico
Condutividade Elétrica µS/cm Condutivímetro 
Salinidade %o Condutivímetro 
Temperatura °C Condutivímetro 
DQO*** (O2) mg/L Titulométrico 
Fosfato (PO4) mg/L Espectrofotômetro 
Ferro (Fe) mg/L Espectrofotômetro 
Dureza Total (CaCO3) mg/L Titulométrico 
Dureza de Cálcio (CaCO3) mg/L Titulométrico 
Dureza de Magnésio (CaCO3) mg/L Por diferença 
Nitrogênio Total Kjedahl (NTK) mg/L Titulométrico 
Nitrogênio Amoniacal (N-NH3) mg/L Titulométrico 
Sulfato (SO4

2-) mg/L Espectrofotômetro 
Cálcio (Ca) mg/L Fotômetro de chama
Potássio (K) mg/L Fotômetro de chama
Sódio (Na) mg/L Fotômetro de chama

  

Os equipamentos utilizados foram: pHmetro Denver Instrument UP-5 (Figura 

4); condutivímetro Konduktometer Schott (Figura 5); espectrofotômetro Portable 

* As metodologias adotadas para as análises dos referidos parâmetros foram baseadas no 
Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater (1995); ** pH= potencial 
hidrogeniônico; *** DQO= demanda química de oxigênio. 
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Datalogging Spectrophotometer Hach DR/2010 (Figura 6) e fotômetro de chama DM-

61 Digimed (Figura 7). 

  

              

Figura 4 – pHmetro utilizado. Fonte: autora, 2008. 

    

Figura 5 – Condutivímetro utilizado. Fonte: autora, 2008. 

                                                         
Figura 6 – Espectrofotômetro utilizado. Fonte: autora, 2008 
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Figura 7 – Espectrofotômetro utilizado. Fonte: autora, 2008. 

3.7 Condução do experimento 

Foram colocadas 5 sementes por vaso, espaçadas entre si e a uma 

profundidade de 4 cm. Cada vaso foi previamente identificado com o tipo de 

tratamento a ser recebido. O volume de solo de cada vaso foi disposto em sacos 

plásticos, a fim de se evitar perda do material, por lixiviação, e da água (ou efluente) 

e facilitar a retirada do material radicular ao final do experimento. A Figura 8 mostra 

a disposição dos vasos, identificados e imediatamente após o plantio no primeiro dia 

do experimento, na casa de vegetação da UFRPE. 
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Figura 8 – Disposição dos vasos. Primeiro dia do experimento. Fonte: autora, 2008 

Após 7 dias da semeadura, fez-se o desbaste das plântulas, deixando-se 

apenas 2 plantas por vaso. 

Assim, o delineamento experimental foi de blocos ao acaso, constituído de seis 

tratamentos e quatro repetições, sendo cada repetição constituída por um vaso 

contendo duas plantas. A Figura 9 apresenta um croqui com a distribuição dos 

vasos, de acordo com o delineamento experimental adotado. 
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Figura 9 – Croqui do delineamento experimental – blocos ao acaso. Fonte: autora, 2008 
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Os vasos com os tratamentos foram irrigados manualmente e diariamente, 

sempre que necessário, de forma a mantê-los entre 60% e 80% da sua capacidade 

de pote. Para um melhor controle do volume de água (ou efluente) a ser adicionado, 

cada vaso era pesado diariamente, e até mesmo duas vezes por dia na última 

quinzena, sendo então calculado o volume necessário para manter o solo no 

intervalo da capacidade de pote considerado. 

O efluente utilizado, conforme já mencionado, era coletado a cada dois dias, 

exceto aos domingos, e feitas as análises laboratoriais, toda vez que este foi 

coletado, para o controle das suas variações. 

À medida que as plantas, para cada tratamento, atingiram cerca de 15 cm, 

foram colocados tutores, com seus pesos previamente determinados, a fim de que 

conduzissem o seu crescimento vertical. 

Aos 30 dias após o plantio (DAP) as plantas foram coletadas para 

determinação da matéria seca da parte aérea e do sistema radicular, quantidade e 

peso de nódulos e a quantidade de nódulos viáveis, além das análises químicas 

necessárias tanto para a planta quanto para o solo de cada tratamento. 

3.8 Coleta do material 

A coleta do material foi feita cortando-se a planta longitudinalmente com uma 

lâmina, no hipocótilo. 

As duas plantas contidas em cada vaso foram colocadas em sacos de papel, 

previamente identificados e com taras pré-determinadas, e então pesados para 

obtenção do peso fresco. Após determinação do peso fresco foram levadas à estufa 

a 105°C, para posterior determinação do peso seco, moagem e realização das 

análises químicas. 
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Para a remoção da parte radicular das plantas, os sacos contendo o solo de 

cada vaso foram removidos com todo o cuidado, de forma a não danificar as raízes e 

perder os nódulos. O conteúdo do solo foi minuciosamente verificado e retirado cada 

parte da raiz e nódulos. O material foi colocado em sacos de papel, previamente 

identificados, para determinação da matéria fresca do sistema radicular, matéria 

fresca dos nódulos, quantificação e avaliação dos nódulos quanto a sua viabilidade.  

Para a remoção do excesso de solo contido nas raízes, o conteúdo radicular de 

cada vaso foi lavado, com o auxílio de uma peneira, em água corrente e 

posteriormente, água destilada. Após isso, foram colocadas em papel toalha para 

serem secas e pesadas, para a obtenção do peso fresco radicular. Colocadas, 

então, em sacos de papel previamente identificados, e levadas à estufa a 105°C 

para posterior obtenção do peso seco, moagem e realização das análises físico-

químicas. 

Os sacos contendo os solos de cada tratamento foram deixados abertos, à 

temperatura ambiente, para que pudessem secar e então serem destorroados e 

passados na peneira, com abertura de 2 mm, para posterior caracterização físico-

química. 

As análises da parte aérea e radicular da planta, bem como do solo, foram 

realizadas no Laboratório de Fertilidade do Solo do Departamento de Agronomia da 

UFRPE e seguiram metodologias descritas pela Embrapa (1999). 

3.9 Análises do solo após coleta 

Todos os solos de cada tratamento foram caracterizados físico e 

quimicamente, após estes estarem secos, destorroados e passados na peneira com 

abertura de 2 mm. As análises foram realizadas no Laboratório de Fertilidade do 

Solo do Departamento de Agronomia da UFRPE, de acordo com as metodologias 

descritas pela Embrapa (1999), conforme Tabela 7. 
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Tabela 7 – Parâmetros analisados no solo. 

Parâmetro Unidade Método 

pH (H2O  1:2,5) - Potenciométrico 

Ca+Mg trocáveis cmolc/dm3 Titulométrico 
Ca2+ trocável cmolc/dm3 Titulométrico 
Mg2+ trocável cmolc/dm3 Por diferença 

Al trocável cmolc/dm3 Titulométrico 
K trocável cmolc/dm3 Fotometria de chama 

Na+ trocável cmolc/dm3 Fotometria de chama 
H+Al3+ cmolc/dm3 Titulométrico 

P mg/dm3 Fotocolorimetria 
N dag*kg-1 Digestão nitroperclorica sulfúrica

MO* g/kg Walkley-Black modificado 

3.10  Análises da parte aérea e radicular da planta após coleta 

A parte aérea e o sistema radicular da planta tiveram o seu peso fresco e seco 

determinados. Realizaram-se análises físico-químicas da parte aérea da planta. 

Todos os procedimentos foram realizados no Laboratório de Fertilidade do Solo 

do Departamento de Agronomia da UFRPE, de acordo com as metodologias 

descritas pela Embrapa (1999). 

Para a parte aérea da planta foram verificados o peso fresco e peso seco e, 

para o sistema radicular foram verificados além do peso fresco e peso fresco, o 

número e peso dos nódulos e número de nódulos viáveis.  

* MO=Matéria Orgânica 
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3.11  Estatística 

O delineamento experimental foi de “blocos ao acaso”, de forma que se teve 4 

blocos com os 6 tratamentos distribuídos de forma aleatória. 

Foram feitas quatro repetições no intuito de aumentar a precisão dos 

resultados do experimento. As repetições têm por finalidade propiciar uma melhor 

estimativa do efeito do tratamento, além de possibilitar a determinação do erro 

experimental, de forma a fornecer a informação necessária pra testar a significância 

das diferenças entre as médias dos tratamentos (MICHEREFF, 2007). 

Com os valores das quatro repetições, para os dados do solo e da planta, 

determinou-se a média para cada tratamento e então se levou os dados para 

realização da análise de variância (ANOVA), através do programa SAEG 9.0 Demo. 

Para realizar as interações significativas foi utilizado o teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização inicial do solo 

O solo utilizado para o cultivo da planta foi classificado como Argissolo 

Amarelo. As características físico-químicas do solo, no início do experimento, 

encontram-se apresentadas na Tabela 8.  

Tabela 8 – Análises físico-químicas do solo antes do início do experimento. 

Parâmetro Unidade Valor

pH (H2O 1:2,5) 6,81
Ca+Mg cmolc/dm3 2,07 

Ca2+ cmolc/dm3 1,08 
Mg2+ cmolc/dm3 0,99 

Al cmolc/dm3 0,00 
K cmolc/dm3 0,21 

Na+ cmolc/dm3 0,04 
H+Al3+ cmolc/dm3 0,95 
CTC cmolc/dm3 3,27 

P mg/dm3 4,42 
N dag*kg-1 0,03 

CO g/kg 2,49 
MO g/kg 4,29 
SB cmolc/dm3 2,32 
V % 70,97

CTCef cmolc/dm3 2,70 
m % 0,00 

PST %  1,28 
C/N - 8,30 

MO=matéria orgânica; CO=carbono orgânico; 
CTC=capacidade de troca catiônica; CTCef= 
capacidade de troca catiônica efetiva; SB=soma 
de bases (Ca2+, Mg2+, K e Na+); V= saturação de 
bases (SB/CTC); m=saturação por alumínio; 
PST= percentagem de sódio trocável. 
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Com base nos resultados das análises, o argissolo classifica-se como eutrófico, 

visto que, de acordo com Embrapa (1999), a Saturação de Bases (V=SB/CTC) é 

maior que 50%. O resultado da saturação por alumínio (m=Al/CTCef) inferior a 50% 

caracteriza solo não-álico. O Percentual de Sódio Trocável (PST=Na/CTC), por ser 

inferior a 4%, indica solo não-sódico. 

A análise granulométrica apresentou a seguinte composição: 74% de areia, 

20% de argila e 6% de silte. De acordo com o triângulo de classificação da textura 

do solo apresentado por Lemos e Santos, (1984), o solo utilizado apresenta textura 

franco-arenosa. 

Argissolos são solos que podem apresentar pH próximo à neutralidade e 

ausência de alumínio. A amostra de solo apresentou pH 6,81 não havendo 

necessidade de calagem desse solo, pois seu pH encontra-se na faixa (pH entre 6,0 

e 7,0), em que se têm as melhores condições químicas para o desenvolvimento da 

cultura (IPA, 2008). 

4.2 Caracterização do lodo 

O lodo não caleado (ou desaguado) e o lodo caleado foi analisado física e 

quimicamente e têm os seus resultados apresentados na Tabela 9. 



52 

Tabela 9 – Análises físico-químicas do lodo não caleado (desaguado) e do lodo caleado. 
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De acordo com essas duas tabelas, o lodo caleado apresentou, em relação ao 

lodo de descarte, teor de nitrogênio total (NTK) 57,5% menor e teor de potássio 

43,8% menor. Para um mesmo peso de matéria seca, houve perda significativa de 

dois dos principais nutrientes para o desenvolvimento da planta, quando da caleação 

do lodo. No caso do nitrogênio, a elevação do pH, devido à caleação, favorece a 

decomposição do nitrogênio amoniacal e perda de amônia para a atmosfera.  

De acordo com Ilhenfeld et al. (1999), de uma maneira geral, os teores de 

nutrientes presentes no lodo de esgoto são superiores aos da maioria dos materiais 

orgânicos utilizados na agricultura e, quando a quantidade de lodo utilizada atende à 

necessidade da cultura quanto ao teor de nitrogênio requerido, os micronutrientes 

existentes no lodo já se encontram em concentrações suficientes para suprir a 

demanda das plantas. 

Há risco de contaminação das plantas por metais pesados, mas de acordo com 

estudo realizado por Gomes et al. (2006), aplicações sucessivas de lodo de esgoto 

no solo podem levar ao aumento de teores de metais presentes neste, com 

conseqüente absorção pelas plantas, embora muitos trabalhos não tenham 

*valores em relação ao peso seco do lodo; ST=sólidos totais; STF=sólidos totais fixos; 
STV=sólidos totais voláteis. 
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apresentado níveis tóxicos de metais nas culturas. O teor de metais pesados no lodo 

de esgoto varia de acordo com sua origem e, para o caso do efluente doméstico da 

ETE-Mangueira, a quantidade de metais pesados tóxicos presentes nesse lodo e 

fornecida ao solo e às plantas é geralmente baixa. 

A umidade a 65°C e a 105° foram baixas no lodo cale ado, pelo fato da amostra 

para a análise ter sido obtida após mistura do lodo de descarte já seco com o 

calcário e água, em quantidade apenas para a reação de caleação, e ainda 

ocorrendo evaporação desta água para o meio. 

4.3 Caracterização do efluente 

O resultado das análises físico-químicas do efluente do reator UASB, utilizado 

na irrigação, encontra-se apresentado na Tabela 10.

O efluente foi monitorado sempre que se fazia a coleta para a irrigação, assim, 

para o conjunto de análises realizadas, a Tabela 10 traz os valores máximo, médio e 

mínimo, bem como o desvio padrão de cada parâmetro analisado. 
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Tabela 10 – Resultado das análises físico-químicas realizadas no efluente. 

Parâmetro Unidade Máximo Médio Mínimo
Desvio 
padrão 

pH - 7,3 6,9 6,6 0,2 
Condutividade Elétrica µS/cm 1121,0 829,7 611,0 138,7 

Salinidade %o 0,3 0,2 0,0 0,1 

Temperatura °C 27,2 25,4 23,8 0,9 

DQO (O2) mg/L 148,0 115,2 95,4 17,2 

Fosfato (P-PO4) mg/L 3,3 2,4 1,4 0,7 

Ferro (Fe) mg/L 1,0 0,9 0,6 0,2 

Dureza Total (CaCO3) mg /L 275,0 161,3 115,0 49,2 

Dureza de Cálcio  (CaCO3) mg/L 165,0 96,0 60,0 31,5 

Dureza de Magnésio (CaCO3) mg/L - 65,3 - - 

Nitrogênio Total Kjedahl (N-NTK) mg/L 19,0 15,3 7,8 3,3 

Nitrogênio Amoniacal (N-NH3) mg/L 13,9 9,7 6,2 2,9 

Sulfato (S-SO4
2-) mg/L 76,0 27,1 0,9 26,8 

Cálcio (Ca) mg/L 22,5 12,9 10,4 4,0 
Potássio (K) mg/L 18,9 16,1 13,2 1,9 
Sódio (Na) mg/L 95,7 80,0 69,6 9,2 
RAS (mmol/L)��� - 2,1 - - 
SDT mg/L 717,4 531,0 391,0 138,7 

 A qualidade do efluente deve ser avaliada quanto aos efeitos no solo e na 

planta, bem como pelo seu potencial fertilizante e de contaminação das águas 

subterrâneas. Quanto aos efeitos no solo e na planta, foram avaliados o potencial de 

salinização e de redução da permeabilidade do solo, o que pode levar a uma queda 

da produtividade da cultura. O potencial fertilizante do efluente é representado, 

principalmente, pelos seus teores de N, P e K. 

A velocidade de infiltração da água no solo é afetada de acordo com os níveis 

de sodicidade (RAS) e de salinidade (CE) presentes. Assim, a qualidade do efluente 

utilizado para a irrigação poderá afetar essa característica do solo e prejudicar o 

rendimento da cultura. 

CE=condutividade elétrica; RAS=razão de adsorção de sódio; SDT=sólidos dissolvidos totais=640CE, para 0,1>CE<5 dS/m. 
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Para os valores de Condutividade Elétrica (CE=829,7µS/cm) e da Relação de 

Adsorção de Sódio (RAS=2,1(mmol/L)0,5), de acordo com as diretrizes apresentadas 

em estudos, por Florêncio et al. (2006), não existe restrição para a utilização desse 

efluente na irrigação, ou seja, não existem potenciais problemas para a cultura, o 

solo ou o sistema de irrigação, com a sua utilização. Já o teor de ferro contido no 

efluente (0,9mg/L) oferece restrição de uso, de ligeira a moderada, em relação à 

problemas na obstrução de sistemas de irrigação localizada. 

De acordo com Ayres & Westcot (1991), o valor do pH (6,9), encontra-se dentro 

da faixa considerada normal para água utilizada na irrigação (6,5<pH<8,4), pois 

efluentes fora dessa faixa podem provocar desequilíbrios nutricionais à planta. O pH 

do efluente utilizado também atende à faixa de pH (6-9), definida pela US EPA 

(2004), para reúso de água. Para os valores de Condutividade Elétrica 

(CE=829,7µS/cm) e de Sólidos Dissolvidos Totais (SDT=531mg/L), existe de ligeira 

a moderada restrição para a utilização desse efluente na irrigação.  

Assim, para se ter um melhor potencial de rendimento com a irrigação, deve-se 

atentar quanto à escolha da cultura e ao tipo de manejo a ser adotado. Segundo 

Ayers & Westcot (1991), o caupi é moderadamente tolerante à salinidade e 

apresenta salinidade limiar (SL) em torno de 4.900µS/cm. 

Pelas diretrizes da US EPA (2004), o nitrogênio contido no efluente para ser 

reutilizado deve ser menor que 30mg/L. Assim, o efluente do UASB, considerado 

nesse estudo, atende a essa condição, com teor de Nitrogênio Total de 15,3mg/L. 

Em relação às águas subterrâneas, a aplicação de esgotos no solo pode levar 

a alterações físico-químicas dessas águas. Segundo Bond (1998), um fator limitante 

seria a lixiviação do nitrato e do fósforo. Para o efluente estudado, o fósforo se 

apresenta em pequena concentração (2,4mg/L), que deve ser absorvido pelas 

plantas. Quanto ao nitrato, estudos registram contaminação das águas subterrâneas 

por essa substância, seja através de práticas agrícolas convencionais ou irrigação 

com efluentes tratados (KANFI, 1983; COSTA et al., 2002; KATZ, 2004; RIMSKI-

KORSAKOV, 2004; KASS , 2005 apud FLORÊNCIO et al., 2006). No entanto, 

Marques et al. (2003), utilizou efluente de reator anaeróbio para irrigação e verificou 

que não houve contaminação das águas subterrâneas por nitrato. 
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4.4 Caracterização do solo ao final do experimento 

Os resultados da caracterização físico-química dos solos de cada tratamento 

encontram-se apresentados na Tabela 11 e a Tabela 12 apresenta o resultado 

estatístico da comparação de alguns parâmetros analisados. 

Tabela 11 – Resultado das análises físico-químicas no solo de cada tratamento, após coleta. 

Parâmetro Unidade 
Tratamento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

pH  (H2O 1:2,5) 6,66 5,47 5,42 7,95 6,74 6,20 
Ca+Mg cmolc/dm3 2,16 3,46 3,04 6,30 2,25 3,54 

Ca2+ cmolc/dm3 1,23 2,30 2,06 5,56 1,58 2,80 
Mg2+ cmolc/dm3 0,94 1,16 0,98 0,74 0,67 0,74 

Al cmolc/dm3 0,05 0,11 0,10 0,00 0,05 0,05 
K cmolc/dm3 0,08 0,10 0,04 0,05 0,11 0,04 

Na+ cmolc/dm3 0,01 0,05 0,04 0,04 0,32 0,42 
H+Al3+ cmolc/dm3 2,43 2,87 2,83 0,41 2,19 2,08 
CTC cmolc/dm3 4,73 6,56 5,86 6,60 4,23 6,08 

P mg/dm3 4,40 31,74 7,71 11,75 5,61 36,42
N dag*kg-1 0,06 0,07 0,12 0,13 0,07 0,06 

CO g/kg 4,68 5,32 7,02 8,04 5,46 4,84 
MO g/kg 8,07 9,17 12,10 13,87 9,41 8,34 
SB cmolc/dm3 2,26 3,61 3,12 6,39 2,68 4,00 
V % 43,92 55,94 52,42 96,99 64,94 65,74

CTCef cmolc/dm3 2,31 3,72 3,22 6,39 2,73 4,05 
m % 2,16 3,02 3,11 0,00 1,83 1,24 

PST % 0,32 0,75 0,70 0,65 7,54 6,95 
C/N - 7,69 8,10 6,06 6,31 7,85 8,79 

T1=água; T2=água+NPK; T3=água+lodo não caleado; T4=água+lodo caleado; T5=efluente; 
T6=efluente+P. MO=matéria orgânica; CO=carbono orgânico; CTC=capacidade de troca catiônica; 
CTCef= capacidade de troca catiônica efetiva; SB=soma de bases (Ca2+, Mg2+, K e Na+); 
m=saturação por alumínio; PST= percentagem de sódio trocável. 
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Tabela 12 – Resultado estatístico da comparação entre as médias de alguns parâmetros do solo de 
cada tratamento.  

Parâmetro Unidade 
Tratamento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6
pH (1)  (H2O 1:2,5) 6,66b 5,47d 5,42d 7,95a 6,74b 6,20c 

H+Al3+ (2) cmolc/dm3 2,43ab 2,87a 2,83a 0,41b 2,19ab 2,08ab
Al (2) cmolc/dm3 0,05ab 0,11a 0,10a 0,00b 0,05ab 0,05ab

Na+ (2) cmolc/dm3 0,01b 0,05ab 0,04ab 0,04ab 0,32a 0,42a 
Ca2+ (1) (a) cmolc/dm3 1,23e 2,30c 2,06c 5,56a 1,58d 2,80b 
Mg2+ (1) cmolc/dm3 0,94abc 1,16a 0,98ab 0,74bc 0,67c 0,74bc

K (2) cmolc/dm3 0,08ab 0,10ab 0,04b 0,05ab 0,11a 0,04b 
P (1) (a) mg/dm3 4,40e 31,74a 7,71c 11,75b 5,61d 36,42a
N (2) dag*kg-1 0,06b 0,07ab 0,12a 0,13a 0,07ab 0,06ab

Os tratamentos aplicados apresentaram diferenciação no pH do solo. O 

tratamento T4 (lodo caleado + água) apresentou variação significativa em relação 

aos demais, com pH de 7,95. Esse acréscimo no pH do T4 é explicado pela 

alcalinidade devido à adição de carbonato de cálcio para calear o lodo utilizado no 

tratamento. Os tratamentos T1 (água) e T5 (efluente) não diferiram entre si e, 

juntamente com o T6 (efluente + P), não apresentaram discrepância em relação ao 

pH do solo inicial (pH=6,81). Em outros estudos foi observada elevação pouco 

significativa do pH do solo, após irrigação com efluente de esgoto tratado, com 

menos de 1 ano de aplicação (SOUSA et al., 2006; MARQUES et al., 2003).   

Os tratamentos T2 (água + NPK) e T3 (água + lodo não caleado) não diferiram 

entre si e apresentaram redução do pH, em relação ao do solo inicial. Essa redução 

pode ser explicada devido à aplicação de adubo nitrogenado amoniacal, no caso do 

lodo para o T3, e da uréia, no caso do T2, quando da aplicação do nitrogênio do 

fertilizante NPK (MALAVOLTA et al., 2002). 

De acordo com Malavolta et. al. (1997) a disponibilidade dos elementos 

nutricionais são influenciadas pela variação do pH. Com a elevação do pH, 

nutrientes como N, P e K têm sua disponibilidade aumentada. No entanto, cada 

T1=água; T2=água+NPK; T3=água+lodo não caleado; T4=água+lodo caleado; T5=efluente; T6=efluente+P. (1) 
Médias seguidas das mesmas letras não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (P=0,05); (2) 
Médias seguidas das mesmas letras não diferem significativamente entre si pelo teste de Kruskal-Wallis 
(P=0,05); (a) Para efeito de análise, os dados foram transformados em log (x+1). 
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cultura possui limites estreitos de pH em que as plantas absorvem as substâncias 

nutritivas. Assim, embora o T2 tenha recebido adição de fertilizantes minerais (N, P e 

K), os tratamentos T1, T4, T5 e T6, por apresentarem maior pH, podem apresentar 

uma melhor performance quanto a disponibilização desses elementos à planta.  

Com relação à acidez potencial (H+Al), houve diferenças entre os tratamentos. 

O tratamento T4 apresentou diferença estatística significativa em relação à T2 e T3 e 

o mesmo ocorreu para o Al trocável. Essas diferenças podem ser explicadas pelas 

variações do pH, devido à relação direta e inversamente proporcional entre o pH e a 

acidez potencial. Assim, para o maior valor de pH (7,95 no T4) a acidez potencial e 

Al trocável obtiveram menor valor (0,41 e 0,00 cmolc/dm3, respectivamente). 

Quanto aos teores de sódio, os tratamentos T5 (efluente) e T6 (efluente + P) 

difeririam estatisticamente do tratamento T1 (água). Para esses tratamentos 

observa-se um teor de sódio cerca de dez vezes maior que nos outros tratamentos 

(T2, T3 e T4) e cerca de 20 vezes maior, em relação ao T1. O elevado teor de sódio, 

nos tratamentos T5 e T6, pode ser explicado pela alta concentração desse elemento 

no efluente utilizado para a irrigação nesses tratamentos. 

No entanto, cabe aqui destacar que o experimento foi realizado em solo 

arenoso e sistema fechado (vaso), sem lixiviação. No campo, por haver lixiviação, 

não haveria grande potencial de altas concentrações de sódio no solo. 

Em relação ao cálcio, apenas os tratamentos T2 (água + NPK) e T3 (água + 

lodo não caleado) não diferiram, estatisticamente, entre si. O valor mais alto (5,56 

cmolc/dm³) desse elemento é percebido no T4 (água + lodo caleado), o que pode ser 

explicado pela aplicação de carbonato de cálcio durante a caleação do lodo. 

Quanto ao magnésio, os valores não diferiram muito entre os tratamentos, 

apesar de apresentarem diferenças estatísticas entre alguns tratamentos. O menor 

valor observado foi 0,67 cmolc/dm³ para o T5 (efluente) e o maior valor foi 1,16 

cmolc/dm³ para T2 (água + NPK). 

Os tratamentos T3 (água + lodo não caleado) e o T6 (efluente + P), em relação 

ao potássio, apresentaram o menor valor (0,04 cmolc/dm³) e diferiram 
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estatisticamente do T5 (efluente), o qual apresentou o maior valor de teor de 

potássio (0,11 cmolc/dm³). 

Falkiner & Smith (1997), após 4 anos irrigando com efluente cultura de Pinus 

radiata e Eucalyptus Grandis verificaram aumento nos teores dos cátions trocáveis 

(Ca2+, Mg2+, K+ e Na+). Em estudos apresentados em Florêncio et al. (2006), alguns 

resultados apresentaram, para longo período de irrigação, leve incremento nos 

teores de Ca2+, aumentos significativos de Na+ e resultados bastante variados 

quanto aos teores de Mg2+ e K+. Em relação ao lodo, Nascimento et al. (2004) 

verificou incremento nos teores de Ca2+, Na+ e Mg2+. 

Para os teores de fósforo, com exceção dos tratamentos que receberam adição 

do fertilizante mineral e que não variaram estatisticamente entre si – T2 (água + 

NPK) e T6 (efluente + P) – observa-se um maior incremento desse elemento no solo 

dos tratamentos T3 e T4, os quais receberam adubação com lodo, não caleado e 

caleado, respectivamente. 

Foi observado, apenas para esses dois tratamentos com lodo (T3 e T4), 

incremento no teor de nitrogênio contido no solo, quando comparados aos demais 

tratamentos. O incremento foi em torno de duas vezes o teor de nitrogênio percebido 

nos outros tratamentos. Para esses mesmos tratamentos, houve maior teor de 

matéria orgânica, devido à aplicação do lodo. 

Os tratamentos T1 (água), T2 (água + NPK), T5 (efluente) e T6 (efluente + P) 

praticamente não apresentaram variação entre si, em relação ao teor de nitrogênio.  

De acordo com Falkiner & Smith (1997), a aplicação de efluente tratado no solo 

pode provocar diminuição dos teores de N, devido ao estímulo na decomposição de 

matéria orgânica do solo. Quanto à aplicação de lodo no solo, Nascimento et al.

(2004) verificou aumento nos teores de N, P e K em solos com aplicação de lodo de 

esgoto. Silva et al. (2002) também verificou aumento no teor de fósforo em solo com 

aplicação de lodo. 
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4.5 Caracterização da parte área e radicular da planta ao final do 

experimento 

Os resultados da caracterização física das plantas de cada tratamento 

encontram-se apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 – Resultado das análises das plantas de cada tratamento. 
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A matéria seca da parte aérea e do sistema radicular da planta de caupi foi 

avaliada após 30 dias de cultivo e o resultado encontra-se apresentado na Figura 

10. Houve diferenças estatísticas significativas entre todos os tratamentos, exceto 

entre o T1 (água) e T5 (efluente), conforme apresentado na Figura 11. 

*Valores considerando duas plantas por vaso. T1=água; T2=água+NPK; T3=água+lodo não caleado; 
T4=água+lodo caleado; T5=efluente; T6=efluente+P. 
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Figura 10 – Matéria seca da parte aérea e sistema radicular dos tratamentos. Fonte: autora, 
2008. 

Figura 11 – Resultado estatístico, para os tratamentos, em relação à matéria seca. Fonte: 
autora, 2008. 

O tratamento T2 (água + NPK) foi o que apresentou maior quantidade de 

matéria seca (10,31g) e apresentaram folhas com tonalidade verde escuro, 

A=água; LNC=lodo não caleado; LC=lodo caleado; E=efluente. 

A=água; LNC=lodo não caleado; LC=lodo caleado; E=efluente. 
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indicando que não há deficiência nutricional, pois, conforme Malavolta et. al. (2002), 

quando há falta de nitrogênio no solo as folhas das plantas ficam cloróticas 

(amareladas). Assim, esse excelente desempenho é explicado pela aplicação 

utilizada de fertilizante mineral de nitrogênio. Esse resultado foi observado também 

por Oliveira et al. (2003), quando da utilização no solo de doses de nitrogênio, 

fósforo e potássio, no cultivo de caupi, com atendimento às demandas nutricionais 

desta cultura. 

A tonalidade das folhas do tratamento T2 pode ser verificada na Figura 12, a 

qual se trata de uma foto tirada aos 30 dias após plantio do referido tratamento. 

Figura 12 – Tratamento T2 (água + NPK) aos 30 dias após plantio. Fonte: autora, 2008.

O tratamento T2 apresentou correlação positiva significativa da matéria seca 

em relação ao número de nódulos viáveis (r=0,93). Os nódulos são fixadores de 

nitrogênio e o maior número de nódulos viáveis indica deficiência de nitrogênio no 

solo disponível para a planta.  

O tratamento que apresentou a segunda maior quantidade de matéria seca foi 

o T6 (efluente + P), com 7,45g. Suas folhas não apresentaram nenhum sinal de 

deficiência nutricional, conforme se verifica na Figura 13, com tom esverdeado 
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escuro. No entanto, levemente mais claro que o tom percebido no tratamento T2. 

Assim, diante do bom desenvolvimento da planta e com valor de matéria seca 

próxima do tratamento com NPK (T2), entende-se que a utilização de efluente de 

esgoto em solo enriquecido com fósforo apresentou-se como uma boa fonte de 

nutrientes para a planta. 

Figura 13 – Tratamento T6 (efluente + P) aos 30 dias após plantio. Fonte: autora, 2008. 

O tratamento T6 apresentou correlação positiva significativa da matéria seca 

em relação ao peso seco radicular (r=0,98). 

O T6 foi o tratamento que apresentou maior número de nódulos viáveis, o que 

indica que o nitrogênio disponível para a planta não foi suficiente. No entanto, a 

adição do fósforo nutriu tanto a planta quanto o rizóbio, aumentando a simbiose 

entre planta e rizóbios, possibilitanto que estes fornecessem à planta o nitrogênio 

necessário ao seu desenvolvimento. 
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A Figura 14 apresenta os tratamentos T2 e T6 ao lado do tratamento 

testemunha, T1 (água), aos 30 dias após plantio. Percebe-se a pouca diferença 

entre os tratamentos T2 e T6. 

Figura 14 – Tratamentos T1 (água), T2 (água + NPK) e T6 (efluente + P) aos 30 dias após 
plantio. Fonte: autora, 2008. 

Dentre os tratamentos que se utilizou lodo, o T3 (água + lodo não caleado) 

apresentou maior quantidade de matéria seca que o T4 (água + lodo caleado), com 

5,99g e 3,61g, respectivamente. Conforme já mencionado, o pH influencia na 

disponibilidade de nutrientes à planta. Para a cultura de feijão, de acordo com 

Malavolta et. al. (2002), o pH ideal é 6,0. O tratamento T3 apresentou pH de 5,42 e o 

T4, de 7,95. Assim, o maior desenvolvimento do tratamento T3 pode ser explicado 

pelo pH do solo ser mais propício para uma melhor disponibilidade dos principais 

nutrientes (N, P e K). 

O tratamento T3 apresentou correlação significativa negativa da matéria seca 

em relação ao potássio (r=-0,96) e fósforo (r=-0,94) presentes no solo. O tratamento 

T4 apresentou correlação significativa positiva da matéria seca em relação ao 

número de nódulos viáveis (r=0,93) e peso dos nódulos (r=0,92). 
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A Figura 15 apresenta os dois tratamentos (T3 e T4) aos 30 dias após plantio 

ao lado do tratamento testemunha T1 (água). É possível perceber que as folhas 

estão saudáveis e que, em relação ao T1, houve uma significativa evolução das 

folhas, para ambos os tratamentos com lodo, embora a planta para o T3 tenha se 

desenvolvido mais, no período considerado. 

Figura 15 – Tratamentos T1 (água), T3 (água + lodo não caleado) e T4 (água + lodo caleado) 
aos 30 dias após plantio. Fonte: autora, 2008. 

O tratamento T5 (efluente) não diferiu estatisticamente do tratamento 

testemunha T1 (água), conforme já mencionado e apresentou correlação 

significativa positiva da matéria seca da parte aérea em relação ao peso seco do 

sistema radicular (r=0,98). A Figura 16 apresenta o T5 ao lado do T1, após 30 dias 

do plantio. Percebe-se que o T5 se desenvolveu um pouco mais que o T1 e muito 

menos que o T6 (Figura 17), onde além do efluente, utilizou-se fertilizante fósforo. 
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Figura 16 – Tratamentos T1 (água), T5 (efluente) aos 30 dias após plantio. Fonte: autora, 2008. 

Figura 17 – Tratamentos T1 (água), T5 (efluente) e T6 (efluente+P) aos 30 dias após plantio. 
Fonte: autora, 2008. 

A Figura 18 apresenta todos os tratamentos, lado a lado, com a indicação do 

seu peso seco e de matéria radicular, a partir do gráfico de barras. 
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Figura 18 – Tratamentos T1, T2, T3, T4, T5 e T6 lado a lado aos 30 dias após plantio, com 
indicação pelo gráfico de barras dos respectivos pesos secos e radiculares. Fonte: autora, 2008. 
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5 CONCLUSÕES 

• De todos os tratamentos analisados empregando-se produtos da ETE-

Mangueira, aquele em que se empregou o uso de efluente em solo 

enriquecido com fósforo (T6) foi o que apresentou melhor resultado, frente ao 

peso da matéria seca (7,45g) e desenvolvimento da planta e folhas, com 

valores próximos ao do tratamento T2 (10,31g), em que a adubação mineral 

utilizada é capaz de suprir as necessidades nutricionais da cultura. Assim, é 

válido destacar que o uso combinado do efluente de UASB com o fertilizante 

mineral fósforo (P), demonstrou capacidade nutricional para desenvolver a 

planta tal qual o T2, além de possibilitar economia quanto ao emprego dos 

fertilizantes minerais nitrogênio e potássio. 

• Pela análise da matéria seca da parte aérea, considerando-se o uso de 

efluente do reator UASB, o tratamento T6 (efluente + P) apresentou resultado 

bem superior (7,45g) ao do T5 (0,56g), onde se utilizou apenas a adição do 

efluente, o que confirma alto potencial nutritivo do efluente às plantas e a 

existência da deficiência de fósforo presente nesse. A aplicação de efluente 

não alterou o pH do solo, o que garantiu a manutenção do nível de acidez do 

solo propício ao desenvolvimento da planta, mas, em contrapartida, elevou o 

teor de sódio, o que pode levar à problemas na permeabilidade do solo. 

• Dos tratamentos com lodo de esgoto, o T3, que teve emprego de lodo não 

caleado, apresentou melhor resultado que o T4. O primeiro com 5,99g de 

matéria seca e o segundo com 3,61g, pois o calcário adicionado ao lodo, 

elevou o pH do solo, o que possivelmente influenciou na disponibilização dos 

nutrientes à planta. O T3 apresentou desenvolvimento da planta bastante 

superior ao T5 (969% acima), o que indica o alto potencial nutritivo do lodo, e 

pouco inferior ao T6 (20% a menos), o que reforça o seu valor nutritivo, 
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demonstrando um maior potencial na nutrição da planta, quando comparado 

ao efluente. 
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