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RESUMO: O esgoto tem sido um dos mais preocupantes poluidores, sendo preciso procurar 
alternativas para o tratamento e disposição final desse resíduo. Com esse objetivo o trabalho 
avaliou os atributos químicos do solo em rampas de tratamento de esgoto doméstico por meio 
da disposição no solo na técnica de escoamento superficial. O experimento foi conduzido em 
quinze calhas de fibrocimento de 3 x 0,9 x 0,25 metros (comprimento, largura e profundidade) 
onde foi realizado o plantio das forrageiras 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 foram 
coletadas amostras de solo nas profundidades de 0 a 0,15 m, a fim de se avaliar os possíveis 
efeitos da aplicação do esgoto doméstico nos atributos químicos do solo. Houve aumento nos 
teores P e K e diminuição do pH após a aplicação da taxa de kg ha-1 dia-1 de DBO5. Em 
relação à aplicação da taxa de 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 apenas os valores de pH e Mg não se 
alteraram, sendo que houve um incremento nos valores de P e Na e diminuição de Ca e K. 
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ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO EM RAMPAS DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO DOMÉSTICO 

 
SUMMARY: The sewage has been one of the most worrying polluters, being necessary to seek 
alternatives for treatment and final disposal of this waste. With this objective the study 
evaluated the soil chemical properties in sewage treatment ramps by disposal in soil in runoff 
technique. The experiment was conducted in fifteen tracks fiber cement 3 x 0.9 x 0.25 meters 
(length, width and depth) where it was held the planting of forage and the application of 
effluent rate of 50 and 100 kg ha- 1 day -1 of BOD5 , 30 days each rate . After each period of 
application were soil samples collected at depths of 0 to 0.15 m in order to assess the possible 
effects of application of sewage on soil chemical properties. An increase in the levels P and K 
and pH decrease after the application rate kg ha - 1 day- 1 of BOD5 . Regarding application 
rate of 100 kg ha - 1 day- 1 of BOD5 only the pH and Mg were not changed , and there was 
an increase in the values of P and Na and decrease Ca and K. 
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INTRODUÇÃO 

  A água é o recurso natural essencial à vida e a poluição dos corpos d’água tem sido um 

problema importante, sendo o esgoto um dos maiores e mais preocupantes poluidores. Desse 

modo, nos últimos anos, tem-se dada muita atenção ao problema, sempre procurando 

alternativas para tratamento e disposição final desses resíduos. 
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Diversas são as técnicas usadas para o tratamento desse esgoto rico em material 

orgânico, dentre elas a disposição de efluentes no solo, onde a interação entre a força 

gravitacional, os microrganismos, o solo e as plantas são responsáveis pela purificação do 

efluente não necessitando, portanto, de outras fontes de energia não renováveis (REED et al., 

1995). 

Entre as alternativas de disposição controlada de efluentes no solo, destaca-se a técnica 

do escoamento superficial. Neste sistema, o efluente é aplicado em um terreno inclinado, de 

forma planejada e controlada na parte superior do leito, fluindo lentamente sobre a rampa 

vegetada, possibilitando depuração ao longo da rampa de tratamento (TONETTI et al., 2009). 

Nesse tipo de tratamento, a aplicação do efluente no solo pode influenciar de diversas 

maneiras nos atributos químicos do solo, como: diminuição do pH atribuído a produção de 

ácidos orgânicos e CO2; aumento nos teores de Na do solo, ocasionando problemas na 

estrutura física do solo; aumento nos teores de macronutrientes no solo via aplicação de 

efluente de esgoto a longo prazo (RATTAN et al., 2005). 

 

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 quinze calhas de fibrocimento de 3x0,9x0,25 metros (comprimento, 

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

5%, que receberam o plantio das forrageiras e a aplicação do esgoto doméstico (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------------------------------ 

1,00 7,5 3,16 3,83 1,66 0,52 1,77 56,80 
1 CE = Condutividade elétrica 
2 RAS = Razão de adsorção de sódio -  RAS =  Na/√((Ca + Mg)/2) 

 
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado no esquema de 

parcelas subdivididas com cinco repetições. Sendo as parcelas constituídas por três espécies 

de forrageiras destinadas ao cultivo no outono e inverno sendo aveia preta (Avena strigosa), 

azevém (Lolium multiflorium) e centeio (Secale cereale) e subparcelas por duas taxas de 

aplicação: 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 aplicadas durante um período de 30 dias cada taxa, 
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na parte superior das unidades experimentais, por meio de tubulações, cinco dias por semana 

(de segunda a sexta) em média por 6 horas/dia. 

Ao fim da aplicação de cada taxa de efluente foram coletadas amostras de solo nas 

profundidades de 0 a 0,15 m, avaliando os possíveis efeitos da aplicação do esgoto doméstico 

nos atributos químicos do solo. As amostras foram encaminhadas para laboratório, para 

análise dos seguintes atributos químicos do solo: pH, Ca (cálcio), Mg (magnésio), K 

(potássio), P (fósforo), Na (sódio), conforme metodologia descrita pela EMBRAPA (2009). 

De posse dos resultados obtidos, os dados foram analisados por meio da análise de 

variância (p≤0,05), seguindo o modelo experimental proposto analisando diferença entre os 

atributos químicos iniciais e após a aplicação das taxas, sendo que quando significativo foi 

aplicado o teste de Dunnet para p≤0,05. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se na Tabela 2, para a aplicação da dose de 50 kg ha-1 dia-1 de DBO5, que os 

valores de Ca, Mg, Na não se diferem em relação solo inicial, porém os demais se alteraram. 

  
Tabela 2. Atributos químicos dos solos após a aplicação da taxa de 50 kg ha-1 dia-1 de DBO5 

Atributos Químicos do 
Solo 

Solos Analisados 

Solo Inicial 
Cultivado com 

Azevém 
Cultivado com 

Aveia Preta 
Cultivado com 

Centeio 
pH 5,40 a 5,11 b 5,12 b 5,39 a 
P (mg dm-3) 3,30 a 8,09 a 15,12 b 13,24 b 
K (mg dm-3) 101,00 a 104,20 a 126,80 b 121,27 b 
Ca (cmolc dm-3) 1,30 a 1,36 a 1,33 a 1,27 a 
Mg (cmolc dm-3) 0,50 a 0,46 a 0,43 a 0,43 a 
Na (mg dm-3) 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem, ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Dunnet. 

 

Os valores do pH nos solos cultivados com azevém e aveia preta diminuíram em relação 

ao solo inicial (Tabela 2), pois solos que recebem resíduos biodegradáveis tem o valor do pH 

diminuído devido a produção de CO2 e ácidos orgânicos, mediante a degradação da matéria 

orgânica pelos microrganismos (BOUWER e CHANEY, 1984). 

Em relação aos macronutrientes, P e K, observa-se diferença nos teores desses 

elementos quando se compara o solo inicial aos solos cultivados com aveia preta e centeio. 

Outro ponto é, mesmo que para o solo cultivado com azevém não tenha mostrado diferença 

estatística, os três solos que receberam aplicação do esgoto doméstico tiveram um incremento 

nos teores desses elementos, sendo resultado semelhante ao encontrado por Al-Nakshabandi 

et al. (1997) que observaram acréscimo de K no solo que recebeu aplicação de efluente 
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doméstico tratado, no cultivo da berinjela. Também Herpin et al. (2007), em um trabalho 

realizado com a cultura do café irrigada com efluente de esgoto tratado observaram um 

aumento do P disponível, principalmente na superfície do solo. 

Observa-se na Tabela 3, para a aplicação da dose de 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5, que os 

atributos químicos sofreram alteração em relação ao solo inicial, exceto para pH e Mg. 

 
Tabela 3. Atributos químicos dos solos após a aplicação da taxa de 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 

Atributos Químicos do 
Solo 

Solos Analisados 

Solo Inicial 
Cultivado com 

Azevém 
Cultivado com 

Aveia Preta 
Cultivado com 

Centeio 
pH 5,40 a 5,51 a 5,41 a 5,67 a 
P (mg dm-3) 3,30 a 3,80 a 10,60 b 7,60 a 
K (mg dm-3) 101,00 a 54,13 b 54,27 b 77,87 b 
Ca (cmolc dm-3) 1,30 a 1,09 b 1,03 b 1,07 b 
Mg (cmolc dm-3) 0,50 a 0,41 a 0,45 a 0,51 a 
Na (mg dm-3) 0,00 a 22,53 b 25,93 b 33,87 b 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem, ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Dunnet. 
 

Para a taxa de 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5, o pH dos solos cultivados com forrageiras 

não apresentaram diferença em relação ao solo inicial. Neste caso, como a aplicação de 

efluente no solo foi por um período muito curto, de dois meses, não foi tempo suficiente para 

alteração do pH. 

De acordo com a Tabela 3, o elemento P apresentou aumento na concentração em 

relação ao solo inicial. Corroborando com os resultados de Mohammad e Mazahreh (2003) 

onde houve incremento nas concentrações de P disponível em solos onde receberam aplicação 

de efluente. 

Ao final da aplicação da segunda taxa o teor de Ca e K diminuíram. Fonseca (2005) 

obteve resultado semelhante, não obtendo aumento na concentração de Ca disponível em 

experimento com capim-Tifton 85 irrigado com efluente de esgoto tratado. A diminuição dos 

teores desses elementos pode ser explicada por se tratar de um sistema intensivo de produção 

com alta produção de matéria seca e elevada exportação de nutrientes pelas culturas, 

responsáveis pelo suporte nas rampas de vegetação e depuração do efluente. 

Por outro lado, o Na teve incremento de seus teores nos solos cultivados com as 

forrageiras, após aplicação da taxa de 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5. O resultado pode ser 

confirmado por Santos et al. (2006), em que o aumento no teor de elementos não essenciais 

como o Na+ foi observado na disposição de efluente de esgoto no solo. Porém, deve-se ter 

atenção ao aumento nas concentrações de Na, pois pode estar associada a riscos de alteração 
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na estrutura física do solo, através da dispersão de argila, desestruturação dos agregados, 

entupimento de poros, reduzindo a permeabilidade (GONÇALVES et al., 2007). 

Observa-se um comportamento bastante interessante, em que os teores dos elementos 

eram maiores ao final da aplicação da dose de 50 kg ha-1 dia-1 de DBO5, exceto para o Na, ou 

seja, o solo acumulou nutrientes no início do experimento e posteriormente uma diminuição 

nos teores dos nutrientes. 

Uma hipótese para tal comportamento é a alta capacidade de extração de nutrientes pela 

vegetação das rampas de tratamento. Em que a aveia preta possui alta eficiente na ciclagem de 

nutrientes com agressivo sistema radicular que proporciona redução de alguns elementos do 

solo (FLOSS, 2000). Assim como o azevém, com alta taxa de crescimento, sistema radicular 

vigoroso e profundo, com grande potencial de absorver os nutrientes disponíveis do solo 

(REDDY et al. 2001). O centeio também é outra forrageira que se destaca pelo pela 

rusticidade, com sistema radicular profundo e agressivo, capaz de absorver nutrientes 

indisponíveis a outras espécies (BAIER, 1994). 

Desse modo, as culturas tiveram um papel muito importante, sendo que os elementos 

essenciais passaram a ser absorvidos e utilizados no metabolismo da planta durante seu 

crescimento, servindo como suporte no tratamento do esgoto doméstico. 
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CONCLUSÃO 

 Houve incremento nos teores P e K, diminuição do pH e os valores de Ca, Mg e Na 

não se alteraram após a aplicação da taxa de 50 kg ha-1 dia-1 de DBO5. 

 Em relação à aplicação da taxa de 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 apenas os valores de pH e 

Mg não se alteraram, sendo que houve um incremento nos valores de P e Na e 

diminuição de Ca e K.  

 Os teores dos elementos eram maiores ao final da aplicação da dose de 50 kg ha-1 dia-1 

de DBO5, exceto para o Na, sendo que o solo acumulou nutrientes no início e posterior 

diminuição pelo fato de serem absorvidos pela vegetação suporte das rampas. 
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