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RESUMO: O uso de lodo de esgoto na fertilização de solos agrícolas vem se mostrando uma

boa  alternativa,  visto  que  é  uma  ótima  fonte  de  matéria  orgânica  e  demais  nutrientes,

condicionando assim solos para a agricultura. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar

a influência do uso de lodo de esgoto no pH e no aporte de carbono orgânico e fósforo no

solo, em comparação com a adubação mineral. Dessa maneira, foi instalado um experimento

no delineamento de blocos casualizados, envolvendo cinco cultivares de abacaxizeiro e dois

tipos  de  fertilização  (mineral  e  lodo  de  esgoto).  Foi  determinado  o  aporte  de  carbono

orgânico, o pH e o teor de fósforo dos solos, antes e depois dos tratamentos. O lodo de esgoto

aumentou o carbono orgânico e o teor de fósforo em relação a adubação mineral, em ambas

adubações houve redução do pH do solo.

PALAVRAS-CHAVE: Biossólido; Nutrientes; Ananas comosus.

INTRODUÇÃO

O uso agrícola do lodo de esgoto consiste na incorporação do lodo ao solo, de modo a

promover  a  melhoria  das  condições químicas e  físicas e de desenvolvimento das plantas,

podendo ser utilizado na agricultura, silvicultura, floricultura, paisagismo ou recuperação de

áreas degradadas. É uma importante fonte de matéria orgânica e de elementos essenciais às

plantas,  podendo complementar  os  fertilizantes  minerais  e  reduzir  os  custos de produção,

embora seja pobre em potássio. Apresenta, porém, riscos potenciais de contaminação do solo

e  das  plantas  com patógenos  e  metais  pesados.  Considerando  os  plantios  comerciais  de

abacaxi no Brasil, os cultivares de maior relevância e consequentemente os mais plantados
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são o Pérola e o Smooth Cayenne. Existem também áreas consideráveis de ‘Jupi’ que é uma

seleção feita  a  partir  do ‘Pérola’ que possui  frutos  mais  cilíndricos.  No nordeste  existem

também plantios com MD2 que se caracteriza pela alta produtividade e pela boa aceitação no

mercado  externo.  Além  disso,  alguns  produtores  vêm  utilizando  o  ‘Vitória’ que  possui

resistência a principal doença do abacaxizeiro no Brasil, a  fusariose, embora estes cultivos

ainda sejam pouco significativos.

A utilização de fertilizantes de origem orgânica ou mineral propiciam incrementos na

produtividade do abacaxizeiro, especialmente quando associados à necessidade de adubação

nitrogenada e potássica. No entanto, a utilização de logo de esgoto como fonte orgânica de

fertilizantes  ainda  é  pouco  estudada  na  cultura  do  abacaxizeiro,  especialmente  pela

possibilidade  de  contaminação  ambiental  e  humana.  No  entanto,  resultados  de  pesquisa

indicam a possibilidade de utilização de lodo de esgoto como fertilizante agrícola devido ao

seu efeito positivo na produção e baixa presença final de microrganismos e metais pesados no

alimento e ambiente.

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o aporte de carbono

orgânico no solo, teor de P e pH na camada de até 0,6 m de profundidade do solo tratado com

lodo de esgoto comparando com o solo que recebeu adubação mineral.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado na área experimental da Estação de Tratamento de Esgoto

(ETE) da Companhia de Saneamento de Minas Gerais,  COPASA – MG em parceria com

Universidade Estadual de Montes Claros campus Janaúba-MG, situada a 15º 43' 47,4” S e 43º

19’ 22,1” W com altitude de 516 m. O clima da região, na classificação de Köppen (1948), é

do  tipo  “Aw”  (tropical  quente  apresentando  inverno  frio  e  seco),  com  precipitação

pluviométrica  média  de  aproximadamente  870  mm,  temperatura  média  anual  de  24  °C,

insolação de 2.700 horas anuais, umidade relativa média de 65%. O solo da área é classificado

como Latossolo Vermelho eutrófíco, textura média (EMBRAPA, 2006). 

O  delineamento  experimental  utilizado  foi  em  blocos  casualizados,  montado  sob

esquema fatorial 2 x 5, correspondendo a dois tipos de adubações; com  adubo mineral (AM)

e com lodo de esgoto (LE) complementado com fósforo e potássio mineral e cinco variedades

de abacaxi (Pérola, Vitória, Smooth Cayenne, MD2, IAC Fantástico), com quatro repetições.

Em ambos os tratamentos foram aplicados no plantio, 3 g planta-1 de P2O5 na forma de

super  fosfato  simples,  conforme a  Recomendação de  Corretivos  e  Fertilizantes  de  Minas
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Gerais (CFSEMG, 1999), para a cultura do abacaxi. No tratamento com adubação mineral, o

potássio e o nitrogênio foram aplicados na dose 15 g planta-1 de K2O na forma de sulfato de

potássio e o N na forma de uréia,  respectivamente,  parcelado em quatro vezes,  conforme

proposto  por  SPIRONELLO,  et  al.,  (2004).  Todavia  no  tratamento  com lodo  de  esgoto,

adubação nitrogenada foi feita com base na demanda da cultura e na concentração de N no

lodo (tabela 1), foi realizado quatro aplicações na dose de 570 g planta-1 em intervalos de 60

dias, considerou-se uma taxa de mineralização de N de 20% para lodo digerido, conforme

sugerido pela resolução CONAMA 375. Após cada aplicação dos fertilizantes, foi aplicada

uma lâmina de irrigação conforme as exigências da cultura para a fase que se encontrava.

O  plantio  foi  feito  no  espaçamento  em fileiras  duplas  de  0,90  x  0,40  x  0,20  m

(totalizando 76.923 plantas ha-1). As unidades experimentais consistiram de três fileiras duplas

(seis fileiras por parcela) e dez plantas na fileira, totalizando 60 plantas por parcela. Da fileira

dupla central, aproveitou-se 12 plantas para as avaliações, constituindo-se a parcela útil. 

As amostras de solo foram coletadas em duas épocas, onde época um (Ci) representa a

condição inicial do solo, antes da aplicação dos tratamentos e época dois (Cf) representa a

condição final, após a aplicação dos tratamentos e colheita do abacaxi. Em cada parcela, foi

coletado amostras  de solo nas  profundidades  de  0-0,2;  0,2-0,4 e  0,4 – 0,6 m.  Depois  de

coletadas,  as amostras  de solo foram secas ao ar,  destorroadas,  passadas em peneira  com

malha de 2 mm, obtendo-se assim a terra fina seca ao ar (TFSA), as análises de pH, P, foram

feitas segundo o método da EMBRAPA (1997), o carbono orgânico (matéria orgânica)  foi

determinada pelo método de oxidação via úmida, com aquecimento externo (YEOMANS &

BREMNER, 1988).

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, quando significativo a

5% probabilidade, as médias foram comparadas pelo teste Scott-Knott.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De  modo  geral,  os  atributos  químicos  do  solo  não  foram  influenciados  pelas  as

diferentes  cultivares  em nenhuma  das  camadas  avaliadas,  independentemente  do  tipo  de

adubação,  não  era  esperado  tal  efeito  devido  ser  o  primeiro  cultivo,  no  entanto  houve

incremento significativo (p≤0,05) dos tipos de adubação quando comparou a condição inicial

(Ci) e final do solo(Cf).

Os valores de pH em ambos os tratamentos apresentaram decréscimos significativos

em todas as camadas estudadas (Tabela 1). Este resultado decorre da utilização de lodo de
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esgoto não calado no presente estudo, portanto de pH ácido, além disso, o uso de compostos

nitrogenados (uréia e lodo) nos tratamentos podem ter efeito acidificante, devido  o processo

de nitrificação, que libera íon H+ no sistema causando a redução do pH do solo (SOUSA &

SILVA, 2009).  Em diversos trabalhos, tem sido relatado efeito oposto do uso do lodo de

esgoto, ou seja, a eficiência do lodo em aumentar o pH do solo (OLIVEIRA et al.,  2002;

BETTIOL & GALVÃO 2006) em razão da alcalinidade dos materiais utilizados, visto que, no

processo de tratamento do lodo utilizado nestes ensaios, são adicionadas cal virgem (CaO) ou

cal hidratada (Ca(OH)2), objetivando a eliminação de patógenos e estabilização do resíduo.

Portanto, a extensão das alterações no pH depende, além da textura e capacidade tampão do

solo, do tipo de tratamento que o lodo recebeu.

A adubação com lodo de esgoto propiciou incremento expressivo do teor de carbono

orgânico  total  (COT)  no solo.  O incremento  percentual  foi  de  220 %,  84% e  20  % nas

camadas  de  0-0,2;  0,2-0,4  e  0,4-0,6  m,  respectivamente.  Este  aporte  proporcionado  é

especialmente importante para os solos da região semiárido, que, naturalmente, apresentam

teores baixos de matéria orgânica, o que coloca o lodo de esgoto como mais uma alternativa

para  elevação  dos  teores  de  matéria  orgânica  desses  solos  (CHIBA et  al.,  2008).  No

tratamento com adubação mineral também foi observado aumento no teor de COT em todas

as  camadas,  porém  com  menor  expressividade,  o  aumento  neste  tratamento  se  deu,

possivelmente,  aos  resíduos  vegetais  do  sistema  radicular  do  abacaxizeiro  e  de  plantas

daninhas na realização dos tratos culturais. 

Até a camada 0,2 – 0,4 m de profundidade, houve acréscimo significativo do teor de P

no solo adubado com lodo de esgoto (Tabela 2). Percebe-se, entretanto, que mesmo com o

acréscimo de P via adubação com lodo, os teores foram considerados baixos (˂12), para o

solo de textura média (CFSEMG, 1999), razão por que a suplementação com fertilizantes

minerais, seriam necessárias para obtenção de altas produtividades pela maioria das culturas

em curto prazo.  Contudo, se for considerado a concentração de P no lodo (Tabela 1) e a

quantidade total aplicada, é possível observar que a maior parte do P não foi disponibilizado,

ou  seja,  ficou  retido  pela  matéria  orgânica  mas   pode  ser  tornar  disponível  com  a

decomposição da matéria orgânica (MALDONADO, 2009).

Além de ser fonte de P, o lodo pode atuar diminuindo a adsorção deste elemento.

Geralmente os constituintes da matéria orgânica apresentam caráter aniônico, pois os grupos

funcionais do material orgânico são dependentes de pH, e em pH superior a 3,5 (valor de

PCZ) predominam cargas negativas nesses grupos, graças à dissociação do H+ e formação de

água (PAVINATO & ROSOLEM, 2008).  Assim estes  anions  podem  interagir  com a  fase
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sólida do solo e ocupar os sítios de adsorção do ânion fosfato, aumentando a disponibilidade

do elemento. Porém, apesar de efetivamente restringir a adsorção do P pelos solos, deve-se

levar em consideração o fato de que alguns ácidos orgânicos são rapidamente mineralizados

pela ação de microrganismos, sendo assim, essa forma de liberação do P para as plantas deve

ser associada à  taxa de mineralização da MO e a  sua reposição ao sistema,  por  meio de

aplicações continuas desses ácidos (HUE, 1991).

Tabela 1:  Resultados de pH, Carbono orgânico total e teor de fósforo, antes de depois de

submetidos aos tratamentos de Lodo de Esgoto e Adubação mineral.

Médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha e minúsculas na coluna não diferem entre si pelo teste F a 5% . 1pH em

H2O, 2Carbono orgânico total (COT) determinada por títulometria  com sulfato ferroso ; 3Extrator: Mehlich-1

CONCLUSÕES 

O lodo de esgoto aumentou o carbono orgânico  e  o teor  de  fósforo em relação a

adubação mineral.

A adubação com lodo de esgoto e mineral  provocou redução do pH do solo.
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