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RESUMO
O reuso de efluentes na agricultura é uma opção sustentável, entretanto a aplicação deve ser controlada e monitorada,
para se evitar  possíveis contaminações do solo  e das águas.  Diante  do exposto objetivou-se no presente trabalho
avaliar o impacto da percolação de fósforo em colunas de solo com aplicação de efluente doméstico (ED), durante 65
dias do ciclo da cultura do milho. Conduziu-se o experimento no Centro Técnico de Irrigação da Universidade Estadual
de Maringá. O experimento foi  arranjado em delineamento inteiramente casualizado (DIC),  com Nitossolo Vermelho
Distroférrico e os tratamentos constituíram-se de cinco doses crescentes de Efluente Doméstico (ED) (0, 150, 300, 450 e
600 m3 ha-1),  com quatro  repetições  por  tratamento.  Foram realizadas três  coletas  do percolado  em cada parcela
experimental,  a  primeira  aos  35  dias  após a  semeadura  (DAS),  a  segunda aos  50  DAS e  a  terceira  no  final  do
experimento (65 DAS) sendo avaliada a concentração de fósforo do percolado. Com base nos resultados observou-se o
aumento dos valores de fósforo com as doses de ED aplicadas. A coleta realizada aos 65 DAS apresentou a maior
concentração do elemento.

PALAVRAS-CHAVE: Nitossolo; Percolação; Reuso

1 INTRODUÇÃO

A disposição de efluente doméstico na agricultura surge como uma alternativa viável, visto
que  esta  prática  reduz  a  captação  de  águas  de  boa  qualidade  para  o  consumo  potável,  a
contaminação  de  corpos  hídricos  que  deixaram  de  receber  o  resíduo,  além  de  apresentar
características fertilizantes. 

No entanto a aplicação deve ser realizada de forma controlada, para não ocorrer impactos
ambientais. A aplicação e o manejo incorreto de efluentes em áreas de reuso podem ocasionar a
contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas. Está contaminação está diretamente
relacionada às características do efluente,  e  às propriedades do solo,  que podem limitar  a  sua
aplicação (MARCIANO et al., 2001).

Neste  contexto  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  a  percolação  de  fósforo  em
colunas de solo, com a aplicação de diferentes doses de efluente doméstico, durante 65 dias do
ciclo da cultura do milho.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  experimento  foi  realizado  e  conduzido  no  Centro  Técnico  de  Irrigação  (CTI),  da
Universidade Estadual de Maringá–UEM, em Maringá-PR. O delineamento experimental utilizado foi
o inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos e quatro repetições. O solo utilizado no
experimento  foi  classificado  como  Nitossolo  Vermelho  Distroférrico.  Os  tratamentos  foram
constituídos de cinco doses crescentes de Efluente Doméstico (ED) 0, 150, 300, 450 e 600 m 3 ha-1.
Foram semeadas  plantas  de  milho  (Zea  mays  L.)  e  aplicado  os  tratamentos  após  15  dias  da
emergência das plântulas.
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Foram utilizados tubos de PVC branco, de 250 mm de diâmetro com 0,80 m de altura. Na
base das colunas foram adaptadas telas de nylon, de malha de 1 mm, para evitar extravasamento
de  material.  A  deposição  do  solo  nas  colunas  foi  de  forma  gradual,  de  modo  a  reproduzir
semelhantemente a mesma ordem sequencial dos horizontes na condição ambiente.

O ED utilizado no experimento foi proveniente da ETE Sul (Estação de Tratamento de Esgoto
sul)  de  Maringá.  A  seguir  (Tabela  1)  são  apresentadas  as  características
químicas do efluente.

Tabela 1. Caracterização química do efluente doméstico
Parâmetros Efluente doméstico

Ph 7.2

CE (µS cm-1) 842,8

P (mg L-1) 3,18

K+ (mg L-1) 20,0

Ca2+( mg L-1) 8,8

Mg2+ (mg L-1) 0.84

N – total (mg L-1) 28

Na + (mg L-1) 76

Ao decorrer do experimento foram realizadas três lixiviações a primeira aos 35 dias após a
semeadura (DAS), a segunda aos 50 (DAS) e a terceira no final do ciclo da cultura 65 (DAS), onde
foi adicionado em cada coluna uma lâmina de 40 mm, com o objetivo de promover a percolação do
líquido. Do material percolado coletado, foi realizada a análise da concentração de fósforo (P).

Os dados obtidos do P percolado foram submetidos à análise de variância  pelo teste  F,
considerando as doses de ED e os dias de coleta como fonte de variação, empregando o programa
Sisvar (FERREIRA, 2011).  A análise de regressão foi utilizada para verificar o ajuste de modelos
polinomiais para a variável dependente, em nível de 5% de probabilidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pela análise de variância, o valor de F foi significativo para dose e coleta, já a interação dose
e coleta não foi significativa. Na figura 1 pode se observar os valores médios de P, em função das
doses de ED. As crescentes doses influenciaram a concentração de P.  Verifica-se que a maior
concentração do elemento foi encontrada na maior dose aplicada (600 m3 ha-1), nesse caso o modelo
de regressão ajustado foi o linear crescente.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



0 150 300 450 600 750
0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

f(x) = 0 x + 0,07
R² = 0,78

Dose (m3 ha-1)

P
 (

m
g

 L
-1

)

Figura 1. Valores médios de fósforo do percolado em função das doses de ED

A concentração de P no percolado variou de 0,075 a 0,18 mg L -1  para as doses de 150 e
600 m3 ha-1 respectivamente.

O fósforo possui baixa mobilidade no perfil do solo, motivo pela qual as perdas por lixiviação
deste nutriente em solos agricultáveis são consideradas insignificantes (Basso et al., 2005), e, por
este motivo, se nota baixas concentrações do elemento no percolado, como pode ser verificado no
presente estudo. Prior (2008) trabalhando com diferentes doses de aplicação de água residuária de
suinocultura, também observou baixas concentrações de fósforo no percolado.

Na Figura 2 são apresentados os valores médios de fósforo no percolado coletado ao longo
do desenvolvimento da cultura do milho.

30 35 40 45 50 55 60 65 70
0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

f(x) = 0 x² − 0,01 x + 0,41
R² = 1

Coleta (DAS)

P
 (

m
g

 L
-1

)

Figura 2. Valores médios de fósforo no percolado em função das coletas (35, 50 e 65 DAS)
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O modelo de regressão ajustável às concentrações de fósforo no percolado para as diferentes
datas  de  coleta  foi  o  quadrático,  sendo  que  a  última  coleta  (65  DAS)  apresentou  a  maior
concentração do elemento, corroborando com Prior (2008) que notou maior quantidade de P no
lixiviado no final do período analisado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma a aplicação de ED para as doses de 300, 450 e 600 m3 ha-1 apresentaram os
maiores valores de fósforo no percolado, e a última coleta realizada aos 65 DAS apresentou a maior
concentração do elemento.
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