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RESUMO: Com o objetivo de avaliar as alterações nos atributos químicos do solo de rampas 

de tratamento por escoamento superficial após a aplicação de efluente doméstico foram 

dispostas calhas na declividade de 5% preenchidas com Latossolo Vermelho-Amarelo. O 

efluente foi aplicado na taxa de 2,25 L h-1 na parte superior das rampas de tratamento, que 

foram cultivadas com Azevém, Capim Marandu e um sistema misto composto pelas duas 

espécies, cada uma com 5 repetições. Ao final de um mês de aplicação foram coletadas 

amostras de solo na profundidade de 0-10 cm para caracterização química. Os resultados 

obtidos foram comparados com a análise inicial do solo pelo Teste de Dunnett a 5% de 

probabilidade, na qual se pode perceber que os teores de fósforo, cálcio, magnésio e sódio 

aumentaram após a aplicação de efluente nas rampas de tratamento, já o pH e os teores de  

potássio diminuíram. 

PALAVRAS-CHAVE: esgoto, reuso, tratamento por escoamento superficial. 

 

SUMMARY: In order to assess changes in soil chemical attributes treatment the overland 

flow system after application of domestic wastewater were placed in gutters slope of 5% filled 

with Oxisol. The effluent was applied at the rate of 2.25 L h-1 on the top of ramps treatment, 

which were cultured with Lolium multiflorium, Brachiaria brizantha cv. Marandu and a 

mixed system composed of the two species, each with 5 replications. After one month of 

application soil samples were collected at a depth of 0-10 cm for chemical characterization. 

The results obtained were compared with the initial soil analysis by Dunnett test at 5% 

probability, which can be seen that the phosphorus, calcium, magnesium and sodium 

increased after the application of the ramps effluent treatment, since the pH and potassium 

decreased. 
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INTRODUÇÃO 

A escassez hídrica natural em certas regiões e aquela agravada pela poluição dos corpos 

hídricos reduz a quantidade e qualidade deste recurso tão importante para a vida. Assim, 

considerando a destinação de fontes de água não poluída para o consumo humano, nos 

últimos anos, o avanço do conhecimento técnico-científico em relação ao potencial de reuso 

da água contribuiu para o aumento do interesse do uso de efluentes em cultivos agrícolas, 

como a utilização de esgoto doméstico (VILLELA JÚNIOR et al., 2003; FATTA-KASSINOS 

et al., 2011). 

Os esgotos domésticos adquirem características diversas resultantes do tipo de uso que 

sofreram, no entanto são basicamente constituídos por água (mais de 90%) e uma pequena 

parte de sólidos, matéria orgânica, nutrientes, como fósforo, nitrogênio, potássio, cálcio e 

magnésio (VON SPERLING, 2005). 

Diante disso, o reuso desse efluente na agricultura surge como uma alternativa viável de 

reaproveitamento de água, matéria orgânica e nutriente, que podem suprir parcialmente a 

necessidade da cultura e diminuir os gastos com fertilizantes químicos, além de reduzir os 

impactos causados pelo lançamento de esgoto nos corpos hídricos (SINGH et al., 2012). 

Porém se utilizado de forma inadequada pode trazer sérios prejuízos às plantas e ao 

solo, como acúmulo de elementos tóxicos, problemas de salinidade e sodicidade, que podem 

afetar a disponibilidade de água para as culturas e o rendimento final (MUYEN et al. 2012). 

Assim, objetivou-se com esse trabalho avaliar as alterações nos atributos químicos do 

solo de rampas de tratamento por escoamento superficial após a aplicação de efluente 

doméstico.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na área experimental do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Espírito Santo em Alegre, ES, localizada sob as coordenadas de 

latitude 20°45'2,3" Sul, longitude 41°29'17,7" Oeste e altitude de 119 metros. O clima típico 

da região é quente e úmido no verão e seco no inverno, com temperatura anual média de 23,1 

ºC e precipitação em torno de 1.200 mm. 

As unidades experimentais (rampas de tratamento) foram compostas por 15 calhas de 

fibrocimento com dimensões de 3x0,9x0,25m (comprimento, largura e profundidade), estas 

foram dispostas a uma declividade de aproximadamente 5% e preenchidas com solo retirado 

de um perfil natural de um Latossolo Vermelho-Amarelo existente próximo ao local do 

experimento. Após coletado, o solo foi seco ao ar, peneirado em malha de 4 mm e 
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acondicionado em igual massa em cada unidade experimental. Uma amostra foi coletada e 

encaminhada ao laboratório para determinação dos seus atributos químicos conforme 

metodologia proposta pela EMBRAPA (2009) (Tabela 1).  

Tabela 1. Caracterização química do solo utilizado no experimento, em que: MO = matéria 

orgânica 

pH P K Na Ca Mg Al MO Zn Fe Mn Cu B 
H2O   --------mg dm-3--------   -------cmolc dm-3------- dag kg-1    ---------------mg dm-3----------------- 

5,4 3,3 101 0 1,3 0,5 0 1,86 5,5 127,4 77,2 2,0 0,3 
 

Foi utilizada a técnica do escoamento superficial para tratamento do efluente doméstico 

em rampas cultivadas com Azevém (Lolium multiflorum), Capim Marandu (Brachiaria 

brizantha cv. Marandu) e um sistema misto composto pelas duas espécies, cada uma com 

cinco repetições, totalizando 15 unidades experimentais. 

 O efluente doméstico utilizado no experimento era proveniente de fossas sépticas e 

aplicado por gravidade na parte superior das parcelas através de tubulações perfuradas de 

segunda a sexta feira, por um período de 6 horas diárias na taxa de aplicação de 2,25 L h-1 de 

efluente por rampa de tratamento. Na tabela 2 está apresentada a caracterização química do 

efluente utilizado no experimento de acordo com APHA (1995).  

 

Tabela 2. Caracterização química do efluente utilizado no experimento, em que: CE é a 

condutividade elétrica obtida no extrato de saturação e RAS é a Razão de adsorção de sódio 

CE pH RAS Na Ca Mg Fosfato (PO4
3-) K DBO B 

dS m-1    -----------meq L-1------------     ------------------mg L-1----------------- 

0,75 7,5 2,01 2,08 1,7 0,43 1,51 20 200 0,25 

 

Ao final de um mês de aplicação foram coletadas amostras de solo com o auxilio de um 

trado nas unidades experimentais na profundidade de 0-10 cm. Estas foram acondicionadas 

em recipientes e encaminhadas para laboratório para determinação dos teores de fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio, sódio e pH seguindo a metodologia proposta pela EMBRAPA 

(2009).  

Os resultados obtidos foram comparados com a análise do solo inicial utilizado no 

experimento pelo teste de Dunnett a 5 % de probabilidade, de forma a verificar possíveis 

alterações nos atributos químicos do solo utilizado nas rampas de tratamento de esgoto 

domestico. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na Tabela 3 estão apresentados os resultados das características químicas analisadas 

no solo após a aplicação do efluente doméstico, na qual se pode perceber que os teores de 

fósforo, cálcio, magnésio e sódio aumentaram após a aplicação de efluente nas rampas de 

tratamento, já o pH e os teores de potássio diminuíram. 

 

Tabela 3. Caracterização química do solo das rampas de tratamento de efluente doméstico 

Forrageira 
Atributos químicos do solo 

pH P 
 (mg dm-3) 

K 
(mg dm-3) 

Ca 
(cmolc dm-3) 

Mg 
(cmolc dm-3) 

Na 
(mg dm-3) 

Azevém 5,14- 4,91+ 66,8- 2,3+ 0,62+ 3,66+ 
Misto 5,16- 4,39+ 49,0- 2,19+ 0,66+ 3,53+ 
Marandu 5,20- 4,28+ 57,6- 2,35+ 0,66+ 4,0+ 
Em cada coluna, médias seguidas por + ou - são maiores ou menores que o tratamento testemunha 
(solo utilizado no experimento-tabela 1) respectivamente, pelo teste de Dunnett a 5 % de 
probabilidade. 
 

As águas residuárias são ricas em nutrientes e podem aumentar os teores de macro e 

micronutrientes no solo (ROSOLEN et al., 2005). MEDEIROS et al. (2005) ao avaliarem as 

alterações químicas do solo, em resposta à aplicação de água residuária de origem doméstica 

também observaram aumento nos teores de fósforo, cálcio, magnésio e sódio no solo. 

Teores de sódio no solo em relação ao cálcio, numa proporção acima de 3:1, podem 

ocasionar dispersão da argila, destruição da estrutura do solo e redução da infiltração de água 

no solo (AYERS & WESTCOT, 1999). Porém no presente estudo o aumento do teor de sódio 

foi acompanhado do aumento do teor de cálcio mantendo a proporção destes nutrientes abaixo 

da relação passível de causar problemas. 

Redução no valor de pH após a aplicação de águas residuárias também foi observado 

por WEN et al. (2007), segundo os autores, essa redução pode ser atribuída a  mineralização 

dos compostos orgânicos pelos microrganismos aeróbios presentes, fazendo com que haja 

liberação de H+ e consequente redução do pH do solo. 

Quanto ao potássio o decréscimo observado pode ser atribuído a extração desse 

nutriente pelas espécies utilizadas no sistema de tratamento, pois segundo COSTA et al. 

(2010) dentre os nutrientes, o potássio é muito importante no desenvolvimento das gramíneas 

e por isso extraído em grande quantidade. STEWART et al. (1990) também verificaram que a 

aplicação de efluente de esgoto tratado causou decréscimos na concentração de K do solo, 

segundo esses autores o incremento da concentração de Na no solo pode ter favorecido a 

dessorção e lixiviação de K no solo. 
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CONCLUSÕES 

A aplicação de efluente doméstico alterou os atributos químicos do solo das rampas de 

tratamento, proporcionando aumento nos teores de fósforo, cálcio, magnésio e sódio e 

redução do pH e dos teores de matéria orgânica e potássio. 
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