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RESUMO: A disposição de efluentes no solo por meio da técnica do escoamento superficial 

apresenta-se como uma alternativa econômica e eficiente de tratamento. Com esse objetivo o 

trabalho avaliou o desempenho do azevém (Lolium multiflorium) no tratamento do esgoto 

doméstico por meio da disposição no solo aplicando a técnica do escoamento superficial. O 

experimento foi conduzido em cinco calhas de fibrocimento de 3 x 0,9 x 0,25 metros 

(comprimento, largura e profundidade) onde foi realizado o plantio da aveia preta e a 

aplicação da taxa de efluente de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5, durante 30 dias cada taxa. 

Após cada período de aplicação foi feito um corte do material vegetal onde se avaliou as 

produções de massa verde e seca em três seções de cada calha (superior, intermediária e 

inferior). As seções, superior e intermediária, apresentaram maior produção de massa fresca e 

seca em relação à seção inferior. Acredita-se que a maior produção de massa verde e fresca 

nas primeiras seções deve-se ao maior aporte de agua e nutrientes fornecidos pelo efluente. O 

azevém não resistiu às condições proporcionadas pelas condições de alagamento na técnica 

proposta, produzindo biomassa abaixo do seu potencial produtivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reúso, efluente, Gramínea forrageira. 
 

PERFORMANCE OF RYEGRASS (LOLIUM MULTIFLORIUM) IN THE 
TREATMENT OF DOMESTIC SEWAGE THROUGH RUNOFF TECHNIQUE 

 
SUMMARY: The disposal of effluents into the soil through runoff technique is presented as a 
cost-effective alternative treatment. With this objective the study evaluated the performance 
of ryegrass (Lolium multiflorium) in the treatment of domestic sewage by disposal in soil 
applying the technique of surface runoff. The experiment was conducted in five guttering 
fiber cement 3 x 0.9 x 0.25 meters (length, width and depth) where it was held the planting of 
oats and the application of effluent rate of 50 and 100 kg ha-1 day-1 BOD5, 30 days each rate. 
After each period of application was made a cut plant material that evaluated green and dry 
matter production in three sections of each track (upper, middle and lower). The sections, 
upper and intermediate showed higher fresh mass production and dry relative to the lower 
section. It is believed that the increased production and fresh green mass in the first sections 
due to the higher amount of water and nutrients supplied by the effluent. Ryegrass succumbed 
to the conditions provided by the conditions of flooding in the technical proposal, producing 
biomass below its productive potential 
 
KEYWORDS: Reuse, wastewater, forage Grassy. 
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INTRODUÇÃO 

  O crescimento rápido na demanda e a alta qualidade para a água, acoplada com a falta 

natural e limitações contínuas na fonte, aceleram a busca para fontes alternativas desse 

recurso, atualmente, procura-se estudar o reuso de efluentes de esgotos domésticos na 

agricultura objetivando-se manter o equilíbrio em relação aos aspectos qualitativos e 

quantitativos dos recursos naturais, contribuindo para a sustentabilidade humana e ambiental 

(Leite et. al., 2005) A agricultura é tipicamente considerada um dos campos onde a irrigação 

de culturas com esgoto tratado apresenta grande potencial, sobretudo para o desenvolvimento 

agrícola em áreas áridas e semiáridas (Lubello et. al., 2004). 

O tratamento do esgoto busca evitar a degradação e o desperdício dos recursos hídricos, 

tornando-se nos últimos tempos uma questão prioritária no Brasil. Assim, a busca por 

tecnologias mais eficientes nos aspectos econômicos e ambientais e aplicáveis às pequenas 

comunidades urbanas e rurais é necessária para que a sociedade alcance o equilíbrio no uso da 

água, garantindo condições saudáveis de utilização deste recurso tão importante (TONETTI et 

al., 2005). 

Dentre as soluções propostas para tratamento de águas residuárias ricas em material 

orgânico, destaca-se a sua disposição direta sobre o solo, em sistemas de tratamento por 

escoamento superficial, por ser uma alternativa viável, de baixo custo de implantação e, ainda, 

por possibilitar o aproveitamento dos nutrientes contidos nessas águas. (MATOS, 2003). 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na Unidade Piloto de Tratamento de Água Residuária e 

Agricultura Irrigada, localizada na Área Experimental do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Espírito Santo.   

Foram dispostas cinco calhas de fibrocimento de 3x0,9x0,25 metros (comprimento, 

largura e profundidade), preenchidas com um latossolo vermelho-amarelo na declividade de 

5%, onde se realizou o plantio do azevém e a aplicação do esgoto doméstico o qual foi 

caracterizado quimicamente conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características químicas do esgoto doméstico bruto utilizado durante o experimento 

 

CE1 pH RAS2 Na Ca Mg Fosfato (PO4
3-) K 

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

0,75 7,5 2,01 2,08 1,7 0,43 1,51 20 
1 CE = Condutividade elétrica 
2 RAS = Razão de adsorção de sódio -  RAS =  Na/√((Ca + Mg)/2) 
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Foram aplicadas as taxas de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 durante um período de 30 

dias cada taxa. A aplicação foi realizada na parte superior das unidades experimentais, por 

meio de tubulações, a aplicação do esgoto se deu cinco dias por semana (de segunda a sexta) 

em média por 6 horas/dia. 

O corte do material vegetal nas unidades experimentais, 30 dias após o início da 

aplicação do efluente, foi realizado a aproximadamente 5,0 cm da superfície do solo, sendo 

que a área útil de corte se dividiu em três seções (parte superior, intermediário e inferior), 

cada uma com 0,25 cm2, eliminando as laterais e as extremidades das parcelas.  

Os cortes foram realizados manualmente, com o auxílio de uma tesoura apropriada para 

cortes de forrageiras, e o material vegetal cortado teve sua biomassa recolhida e pesada no 

próprio local do experimento, por meio de balança digital, para determinação da massa verde. 

Em seguida, encaminharam-se imediatamente ao laboratório as três amostras de cada unidade 

experimental para determinação da massa seca, a qual será determinada em estufa com 

circulação forçada de ar, a 65 °C, pelo período de 72 h, até atingir massa constante. 

De posse dos resultados obtidos foi realizada uma análise de estatística não paramétrica 

aplicando o teste de Kruskal-Wallis a 5% de probabilidade para verificar a existência de 

diferença nos rendimentos entre as seções da área útil de corte. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2 estão apresentados os valores de produção de massa verde e seca nas 

seções superior, intermediária e inferior das rampas cultivadas com azevém e submetidas a 

taxa de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5. Os maiores valores de produção de massa verde e seca 

foram observados nas duas primeiras seções, e posterior diminuição na seção inferior. 

Diferenciando entre si estatisticamente a 5% de probabilidade as seções superior e inferior. 

 

Tabela 2. Produção de massa verde e seca (g) nas seções superior, intermediaria e inferior das 

rampas cultivadas com azevém em resposta das taxas de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula em coluna e minúscula em linha não diferem entre si, ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis. 
 

Seções  
Produção de massa verde Produção de massa seca 

50 kg/ha/dia 100 kg/ha/dia 50 kg/ha/dia 100 kg/ha/dia 
Superior 303,141 a  133,596 a 50,183 a  31,102 a  

Intermediária 156,418 a b 59,517   a b 34,454 a b 21,468 a b  
Inferior 86,722       b 47,047      b  24,355     b 19,325    b  
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Acredita-se que estes resultados se devem ao maior aporte de água e nutrientes advindos 

do esgoto domestico nas seções iniciais, conforme relatado por Grime e Hunt (1975) plantas 

que crescem em ambientes com alta disponibilidade de recursos tem a produção de matéria 

seca aumentada.  

Benevides (2007), trabalhando com aplicação de esgoto tratado em capim Tanzânia 

concluiu que, independente da aplicação com esgoto, adubado ou não adubado, há uma 

tendência de melhor qualidade do capim, indicando uma qualidade de nutrientes já satisfatória 

na composição do efluente utilizado na irrigação, contribuindo, assim, para um bom 

desenvolvimento da forrageira. 

 

Na Tabela 4 e 5, estão apresentados a estatística descritiva dados referentes à de 

produção de massa verde e seca. Nota-se que houve um decréscimo de produção de massa 

verde e seca nas seções das rampas avaliadas quando aplicada as taxas de 50 e 100 kg ha-1 dia-

1 de DBO5. 

Observa-se, que a seção superior em relação às demais, apresentou maior coeficiente de 

variação dos dados obtidos. Este resultado mostra que logo após o ponto de aplicação de 

efluente ocorre maior interação solo-planta- efluente, proporcionando o inicio do decaimento 

orgânico e absorção de nutrientes retratados pela maior produção de massa verde e seca. 

 

Tabela 4. Estatística descritiva referente à produção de massa verde nas seções superior, 

intermediária e inferior das rampas cultivadas com azevém em resposta a taxa de 50 e 100 kg 

ha-1 dia-1 de DBO5 

 

Tabela 5. Estatística descritiva referente à produção de massa seca nas seções superior, 

intermediária e inferior das rampas cultivadas com azevém em resposta a taxa de 50 e 100 kg 

ha-1 dia-1 de DBO5 

 50 kg ha-1 dia-1 de DBO5 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 

      
Variável 

Seção 
 Superior 

Seção 
Intermediária 

Seção 
Inferior 

 
Seção Superior 

Seção 
Intermediári

a 

Seção 
Inferior 

Média 
geral 

303,14 ± 49,19 156,41 ± 26,19 86,72 ± 12,97 133,59±15,59 59,51±10,67 47,04±7,96 

Coeficiente 
de variação 

36,29 37,44 33,45 37,85 40,12 26,09 

 50 kg ha-1 dia-1 de DBO5 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 

      Variável 
Seção 

Superior 
Seção 

Intermediária 
Seção Inferior        

Seção 
Superior 

Seção 
Intermediária 

Seção 
Inferior 
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Médias seguidas pela mesma letra maiúscula em coluna e minúscula em linha não diferem entre si, ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis. 
 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 6, o efeito da aplicação com efluente 

foi significativo, houve diferença entre as duas taxa de aplicação para produção de massa 

verde e massa seca, na qual a taxa de 50 kg ha-1 dia-1 de DBO5 do esgoto doméstico teve uma 

maior produção, pois como se trata de um volume aplicado menor, possibilitou uma melhor 

absorção e aproveitamento pelo azevém.  

 

Tabela 6. Produção de massa verde e seca (g) das 15 seções, das rampas cultivadas com 

azevém em resposta a taxa de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 

Produção de massa verde Produção de massa seca 

Taxa  Média dos dados Taxa  Média dos dados 

50 182,093  50 36,331  

100 80,053 100 23,965 
 

Confirmando com os resultados obtidos por Fia et al. (2010), entre as doses verificou-

se, em todas as seções, maiores rendimento de matéria verde quando aplicada a dose de 

50kg/ha/dia de DBO5. Dessa forma, acredita-se que o acúmulo de sais no solo em decorrência 

da aplicação da maior dose do esgoto doméstico pode ter limitado o desenvolvimento das 

forrageiras, visto que a salinização, conforme relatado por Alshammary et al, (2004) ocasiona 

a redução do crescimento da forrageira. 

Esta gramínea é adaptada a temperaturas baixas (não resiste ao calor) desenvolvendo-se, 

sobretudo, entre o outono e a primavera, concluindo seu ciclo vegetativo na ocorrência de dias 

longos e temperaturas altas. Alvim et al. (1987) destacam existir uma relação direta entre a 

temperatura ambiente e a produção do azevém, que é máxima quando ao redor de 22ºC. 

Porém, em condições onde o solo apresente alta deficiência de drenagem, o azevém tem seu 

desenvolvimento prejudicado.  

Após os 60 dias de aplicação do efluente a forrageira não resistiu às condições 

climáticas e ao excesso de água, tendo se ciclo produtivo interrompido e a aplicação de 

efluente cessada na taxa de 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5.  

 

Média geral 50,18 ± 4,97 34,45 ± 3,97 24,35 ± 2,00 
 

31,10±2,11 21,46±1,75 19,32±1,21 

Coeficiente 
de variação 

22,16 25,79 18,44 15,19 18,27 14,05 
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CONCLUSÃO 

 As primeiras seções da rampa de tratamento apresentaram  maior produção de 

matéria verde e seca em relação a seção inferior, nas aplicações das taxas de 50 e 

100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 do esgoto doméstico, devido ao maior aporte de água 

e nutrientes nessas seções. 

 A taxa de 50 kg ha-1 dia-1 de DBO5 do esgoto doméstico proporcionou melhor 

produção de matéria verde e seca no azevém. 

 O azevém não resistiu às condições de alagamento na técnica proposta, 

encerrando seu ciclo produtivo. 
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