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RESUMO: De acordo com as recentes necessidades de melhorias na gestão e diminuição do 

desperdício dos recursos hídricos, objetivou-se com este trabalho avaliar a influência da 

aplicação de esgoto doméstico, nos atributos do solo de rampas de tratamento por escoamento 

superficial. 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, e demostraram um aumento no pH e nos teores de fósforo, sódio, magnésio 

e cálcio e um decréscimo nos teores de matéria orgânica e potássio. 

PALAVRAS-CHAVE: escoamento superficial, esgoto, reuso. 

 

SUMMARY: According to the recent need for improvements in the management and reduction 

of waste of water resources, the aim of this work was to evaluate the influence of domestic 

wastewater application in soil attributes treatment ramps runoff. 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 and shown an increase in pH and phosphorus, sodium, 

magnesium and calcium and a decrease in potassium and organic matter content. 
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O crescimento populacional, industrial e agrícola, o uso múltiplo e excessivas retiradas 

de água pelo homem, vem aumentando o quadro de degradação, poluição e diminuição, em 

quantidade e qualidade, dos recursos hídricos em muitos locais.  Diariamente são lançados no 

ambiente volumes consideráveis de efluentes sem qualquer tratamento ou controle, esta prática 

é altamente agressiva, causando incontáveis impactos negativos ambientais e de saúde pública 

(BEZARRA; FIDELES FILHO, 2009). 

 Desta forma, a conscientização acerca da importância do uso racional e diminuição dos 

desperdícios de água se faz necessário. O reúso da água na agricultura representa uma 

alternativa viável na reversão desta situação de escassez, além de propiciar uma redução nos 

custos de fertilização das culturas e nos custos de seu tratamento, visto que o solo pode atuar 

como um biofiltro natural purificando o efluente (HARUVY, 1997). 

Apesar dos benefícios da utilização de esgotos domésticos na agricultura, esta práticas 

requer técnicas adequadas de tratamento e de disposição no ambiente, pois as águas residuárias 

podem apresentar consideráveis concentrações de íons como o sódio, o boro e cloretos, que 

podem trazer sérios prejuízos às plantas e ao solo, como acúmulo de elementos tóxicos, 

problemas de salinidade e sodicidade, reduzindo a disponibilidade de água para as culturas. 

Tais características se têm constituído como cenário dificultador na utilização de esgotos 

domésticos tratados na agricultura (SOUSA et al., 2003; MUYEN et al. 2011). 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar a influência da aplicação de esgoto doméstico, 

nos atributos químicos do solo de rampas de tratamento por escoamento superficial. 

 

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 

acondicionado em igual massa em cada unidade experimental. Uma amostra foi coletada e 
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INTRODUÇÃO 



encaminhada ao laboratório para determinação dos seus atributos químicos conforme 

metodologia proposta pela EMBRAPA (2009). 

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 1. 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, matéria orgânica 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 

doméstico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 apresenta o resultado das características do solo antes e após a aplicação do 

efluente doméstico. É possível observar que os teores de MO e potássio dimunuíram, enquanto 

que os teores de fósforo, sódio, magnésio e cálcio aumentaram em todas as rampas de 

tratamento e o pH nas rampas cultivadas com o sistema misto e marandu. 
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Tabela 2. Caracterização do solo das rampas de tratamento de efluente doméstico, em que: MO 

= matéria orgânica 

Forrageira 
 Atributos químicos do solo 

MO pH P K Na Mg Ca 

   -----------(mg dm-3)------------ ----(cmolc dm-3)---- 

Testemunha  1,86      5,4 3,3 101 0      0,5     1,3 
Azevém 1,43*     5,27 4,17* 65,07* 4,07* 0,67* 2,5* 
Misto 1,43* 5,77* 4,81* 53,87* 3,07* 0,95* 3,32* 
Marandu 1,09* 5,89* 4,54* 66,01* 3,27* 0,96* 3,35* 

Em cada coluna, médias seguidas por * apresentaram diferenças significativas em relação ao tratamento 
testemunha (solo inicial) pelo teste de Dunnett a 5 % de probabilidade. 
 

Diminuição nos teores de MO em solos irrigados com água residuária também foram 

observados por Duarte et al. (2008), sendo justificada, provavelmente, pela alta concentração 

de nitrogênio e carbono que pode ter favorecido a rápida mineralização e diminuição dos teores 

de matéria orgânica dos solos desses tratamentos. Resultados semelhantes foram encontrados 

por Azevedo e Oliveira (2005) aplicando efluente tratado na cultura do pepino. 

 

O aumento do pH do solo pode ser atribuído principalmente ao pH do efluente, ao aporte 

de reserva alcalina proveniente também do efluente e ao aumento do processo de 

desnitrificação, onde ocorre consumo de um mol de H+ para cada mol de N desnitrificado 

(FRIEDEL et al., 2000). Trabalhos anteriores, também relataram pequenos acréscimos no valor 

de pH do solo em culturas irrigadas com efluentes (AL-NAKSHABANDI et al.,1997). 

O decréscimo no teor de potássio pode ser atribuído a extração desse nutriente pelas 

espécies vegetais cultivadas, pois segundo COSTA et al. (2010) o potássio é muito importante 

no desenvolvimento das gramíneas e por isso extraído em grande quantidade. Porém, estudos 

existentes ainda apresentam resultados muito divergentes em relação ao teor deste nutriente em 

solos fertirrigados.  

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

micronutrientes no solo (ROSOLEN et al., 2005), como de fato ocorreu para a maioria dos 

nutrientes, como fósforo, sódio, magnésio e cálcio. 

 

CONCLUSÕES 

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

tratamento, proporcionando aumento no pH e nos teores de fósforo, sódio, magnésio e cálcio, 

e redução nos teores de matéria orgânica e potássio. 
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