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RESUMO: Em função do aporte de sais na solução do solo há dificuldade na absorção de 

macronutrientes, principalmente para espécies sensíveis a salinidade como o feijoeiro-comum. 

Por isso, objetivou-se no presente trabalho verificar o efeito do efluente sanitário (EST) nos 

teores de macronutrientes nos tecidos de duas cultivares de feijoeiro-comum. Foi 

desenvolvido experimento de campo no delineamento em blocos casualizados, no esquema de 

parcelas subdivididas, envolvendo duas cultivares de feijoeiro (subparcela) e quatro doses de 

EST (20, 40, 60 e 80 kg ha-1 de K2O fornecido via EST), em quatro repetições. 

Determinaram-se os macronutrientes na parte aérea (caule, folhas e vagens) das cultivares 

BRS Madrepérola e Ouro Negro submetidas ao manejo com EST. Mediante os resultados 

observou-se que as doses de EST à partir 62,2 kg ha-1 de K2O via EST promovem redução nos 

teores de K no caule do feijoeiro-comum. A cultivar Ouro Negro apresenta maiores teores de 

N foliar e K no caule e na vagem em relação à BRS Madrepérola.  

PALAVRAS-CHAVE: Macronutrientes; Phaseolus vulgaris; Esgoto sanitário tratado. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A crise hídrica atual no Brasil, sobretudo nas regiões Nordeste e Sudeste, torna o uso 

agrícola de efluente sanitário uma alternativa promissora de disposição final dos resíduos 

líquidos dos sistemas de tratamento, o que pode diminuir a poluição de corpos d’água, 

preservar os recursos hídricos, disponibilizar água e nutrientes para as plantas e reciclar 

nutrientes para o solo. Os efluentes devem ser utilizados com critérios, conhecendo a 

interferência desta prática em características técnicas da cultura de interesse e sobre os 
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atributos físicos, químicos e biológicos do solo, avaliando-se sempre os riscos ambientais 

associados (ALVES, 2014). 

A aplicação do efluente sanitário com o critério de irrigação potencializa o aumento de 

salinidade dos solos a longo prazo (SANTOS, 2004). O feijoeiro, apesar de reconhecido como 

sensível ao estresse salino, possui variedades com certa tolerância à salinidade que, uma vez 

identificadas, poderão ser usadas nesses casos especiais. Devido à importância do feijoeiro no 

Brasil, onde geralmente boas produtividades estão relacionadas à demanda por água e 

nutrientes, torna-se imprescindível o estudo de técnicas alternativas e mais sustentáveis de 

produção agrícola, como o uso agrícola de efluente sanitário, que pode suprir parte da 

necessidade nutricional e reduzir o uso de adubos químicos. Diante do exposto, objetivou-se 

verificar o efeito do efluente sanitário nos teores de macronutrientes nos tecidos de duas 

cultivares de feijoeiro-comum. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido Latossolo Vermelho Eutrófico (EMBRAPA, 2013) de textura 

média, localizado próximo da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da COPASA em 

Janaúba-MG, cujo clima foi classificado como Aw (tropical com inverno seco), segundo 

classificação de Köppen, com precipitação média anual de 870 mm. 

O sistema de irrigação foi por gotejamento, com espaçamento de 0,4 m entre emissores 

e 0,9 m entre linhas laterais, com eficiência de aplicação estimada em 96% e vazão média dos 

emissores igual a 5,81 L h-1. 

O delineamento experimental em blocos casualizados no esquema de parcelas 

subdivididas possuía parcelas principais compostas por diferentes doses de efluente sanitário 

de tratamento terciário (EST), sendo quatro doses (20; 40; 60 e 80 kg ha-1 do K2O demandado 

pelo feijoeiro via aplicação de EST) e uma testemunha mineral fertirrigada (40 kg ha-1 de 

K2O), segundo recomendações de CHAGAS et al. (1999), efetuando também a 

complementação mineral apenas para N e P, para o nível tecnológico 4. As parcelas tiveram 

irrigação complementada com água potável visando a obtenção de mesma lâmina aplicada. As 

subparcelas foram compostas pelas cultivares BRSMG Madrepérola e Ouro Negro. 

As aplicações de efluente sanitário tratado foram feitas dos 2 até os 47 dias após a 

emergência (DAE), com uma aplicação a cada 3 dias. A partir dos 8 DAE, iniciaram-se as 

adubações químicas, totalizando 5 aplicações, via fertirrigação com nitrogênio (uréia), 
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potássio (KNO3) e fósforo (MAP) em cobertura na testemunha e complementação nos 

tratamentos sob aplicação do efluente (exceto a adubação potássica mineral), visando o 

fornecimento equilibrado (doses semelhantes) destes nutrientes para as plantas de todas as 

parcelas, finalizando-se as aplicações aos 47 DAE. 

O manejo da irrigação foi baseado na evapotranspiração diária de referência (ET0), 

calculada pelo método de Hargreaves-Samani, à partir dos dados obtidos em uma estação 

meteorológica portátil instalada na área experimental. Mediante a ET0, se estimou a 

evapotranspiração real da cultura (ETc), sendo as reposições hídricas feitas a cada dois dias. 

Mensalmente foram coletadas amostras simples do efluente sanitário tratado (EST) e de 

posse dos resultados das análises da EST do mês anterior, foram calculadas as lâminas de 

fertirrigação com a EST nos respectivos tratamentos. 

No estádio R8 – Enchimento de legumes, foram coletadas 4 plantas aleatoriamente de 

cada subparcela. Estas plantas foram fragmentadas em folhas, caule e vagens+grãos (vagens). 

Em seguida determinou-se a massa seca de cada órgão da planta em estufa com circulação 

forçada de ar a 65-70 °C por 72 horas. As amostras de tecido vegetal foram trituradas e 

encaminhadas para o laboratório para a determinação dos teores de macronutrientes N, K e o 

elemento Na, contidos em cada órgão da parte aérea das plantas.   

Os dados foram submetidos à análise de variância por meio do aplicativo SAEG 9.1, e 

quando o F foi significativo até o nível de 5%, aplicou-se a análise de regressão. Os 

coeficientes das regressões foram submetidos ao teste t, até 5% de significância. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

As lâminas líquidas aplicadas no feijoeiro totalizaram 414,5 mm (Tabela 2). Com as 

doses das lâminas de EST foram aportados ao solo até 160,4 kg ha-1 de Na+ e 244,4 kg ha-1 de 

Cl-, além dos nutrientes contidos no referido efluente. 

Em relação aos teores de macronutrientes na folha, vagem e caule dos feijoeiros, houve 

interação para as diferentes doses de EST e cultivares para os teores de N na vagem. Os teores 

de K foliar e K caulinar foram influenciados pelos tratamentos testados. Houve influência dos 

teores de N foliar, K na vagem e K no caule para a fonte de variação cultivares. Não se 

observou diferença significativa para Na em nenhuma das fontes de variação. No 

desdobramento da interação, optou-se por analisar somente as doses de EST em cada cultivar 

testada. 
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TABELA 2: Lâminas líquidas de efluente sanitário (EST), complementares de irrigação (AL), 
totais aplicadas nas parcelas experimentais (Total) bem como as doses totais (kg ha-1) dos 
constituintes químicos: nitrogênio total (Nabs), fósforo (P2O5), potássio (K2O), sódio (Na) e 
cloro (Cl-) fornecidos via adubação mineral (AM) e seu aporte ao solo via doses de K2O no 
EST (K2O). 

    EST      AL   Total 
Dose --------------------------------------------- mm ------------------------------------- 

20  46,1   368,4   414,5 
40  91,7   322,8   414,5 
60  137,8   276,7   414,5 
80  184,3   230,2   414,5 

Nutrientes/elementos aportados ao solo (kg ha-1) 

 ------------Nabs
*------------ -----------K2O---------- Na Cl- 

Dose AM EST Tot. AM EST Tot. EST EST 
20 78,0 22,1 100,1 0,0 20,1 20,1 40,1 61,0 
40 69,0 31,1 100,1 0,0 39,8 39,8 79,8 121,5 
60 62,0 40,3 102,3 0,0 59,9 59,9 119,9 182,6 
80 61,0 49,5 110,5 0,0 80,1 80,1 160,4 244,4 

*Corresponde ao nitrogênio disponibilizado para a cultura; Dose: dose de K2O aportada ao solo (kg ha-1) via EST. 

 

As variações do teor de N na vagem da cv. Ouro Negro fertirrigado com diferentes 

doses do EST foram explicadas por modelo de regressão quadrática (Figura 1). Observa-se 

um incremento de N na vagem até a dose de 40,7 kg ha-1 de K2O via EST. À partir dessa dose 

o N na vagem reduz significativamente. Com adições crescentes de doses do EST, juntamente 

há acréscimo de Cl- e Na+ no solo (Tabela 2) que podem influenciar de forma antagônica a 

absorção de NO3
- e NH4

+, respectivamente (SAFFARI & SAFFARI, 2013).  

 

 

FIGURA 1: Teor de N na vagem da cv. Ouro Negro fertirrigada com diferentes doses de K2O 
via efluente sanitário tratado (EST). 
 

Para a cultivar BRS Madrepérola os teores de N na vagem foram 1,52, 1,37, 1,57 e 1,76 

dag kg-1 para as doses respectivas de K2O via EST 20, 40, 60 e 80 kg ha-1. No entanto, com 

os critérios utilizados na análise de regressão, não se observou equação para ajuste às médias 

observadas.  
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A aplicação de doses de EST proporcionou efeito linear decrescente no teor de K foliar. 

Pode-se observar na Figura 2A que com o aumento das doses de EST há uma diminuição no 

teor de K foliar, onde a cada unidade de K2O (kg ha-1) adubado via EST resultou em uma 

redução no teor de K na folha na ordem de 0,004 dag kg-1. O efluente sanitário tratado além 

de aportar K2O, aporta outros cátions como: Ca2+, Mg+, NH4
+ e grandes quantidades de Na+ 

(Tabela 2), que dificulta a absorção de K, e facilita a lixiviação deste nutriente, devido a 

preferência de ligação na dupla camada difusa para os cátions com maior valência e/ou maior 

concentração na solução do solo. Além disso, grandes quantidades de Ca2+; Mg+, K+ e Na+ na 

solução do solo, propicia a salinização do meio dificultando assim a absorção de nutrientes.  

 

  
FIGURA 2: Teores de potássio foliar e caulinar dos feijoeiros fertirrigados com diferentes doses de 
K2O via efluente sanitário tratado (EST). 

 

As diferentes doses de K2O via EST proporcionaram um efeito quadrático para o teor de 

K caulinar (Figura 2B). Observa-se que há um incremento do referido nutriente no caule dos 

feijoeiros em virtude do aumento da dose de EST. A dose de EST além de 62,2 kg ha-1 de 

K2O tende a reduzir os níveis K no caule (Figura 2B).  

Para as cultivares, procedeu-se a comparação de médias (Tabela 3) para verificar os 

diferentes teores de N na folha e K na vagem e no caule dos feijoeiros por ocasião do 

enchimento de legumes (estágio R8). Para os macronutrientes a cv. Ouro Negro apresentou 

maior teor de N foliar bem como K na vagem e no caule. Essa diferença ocorre, pois cada 

cultivar possui uma faixa ideal de teor de nutrientes para o seu melhor desempenho vegetativo 

e produtivo. 

 

TABELA 3: Médias das variáveis nitrogênio foliar (N) e potássio (K) na vagem e caulinar, 
como teores em tecidos das cultivares de feijoeiro submetidas a doses de efluente sanitário. 

 Folha Vagem Caule 
Cultivar N K K 

BRS Madrepéola 1,93b 2,31b 2,55b 
Ouro Negro 2,22a 2,67a 3,35a 

Dentro de cada fragmentação vegetativa, médias seguidas por diferentes letras diferem entre si, pelo teste F, a 5% de 
significância. 
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CONCLUSÕES  

 

Doses crescentes do efluente sanitário incrementam os teores de N na vagem até o 

aporte de 40,7 kg ha-1 de K2O via EST na cultivar Ouro Negro e 62,2 kg ha-1 de K2O via EST 

para K no caule dos feijoeiros. O K foliar do feijoeiro decresce com o aumento das doses de 

K2O via EST à taxa de 0,004 dag kg-1 para cada 1 kg ha-1 de K2O aportado ao solo. A cv. 

Ouro Negro apresenta maiores teores de N foliar e K no caule e na vagem em relação à BRS 

Madrepérola. 
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