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RESUMO
A irrigação de áreas agrícolas com esgoto tratado

é interessante e atrativa, quando realizada de forma

controlada, e vem despertando o interesse da

sociedade. Para avaliar o potencial dessa prática de

reuso foi conduzido um experimento com lâminas

excedentes de irrigação com esgoto tratado em área

de pastagem de capim Tifton 85 (Cynodon dactylon

Pers. X C. niemfuensis Vanderyst) no município

de Lins (SP), ao lado da estação de tratamento

de esgoto operada pela Sabesp, por 18 meses.

A irrigação com esgoto tratado promoveu

aumento do carbono microbiano e da

relação C:N no período avaliado. Apesar

de não ter sido observada variação

significativa da respiração basal e qCO
2 
,

foi verificada elevada atividade microbia-

na nas áreas irrigadas com esgoto tratado. A irriga-

ção com até 100% de excesso de EET mostrou-se

eficiente fornecer nutrientes, especialmente nitrogê-

nio, considerando o período de 18 meses de irriga-

ção.

Palavras-chave: aporte de nitrogênio no solo; atividade mi-

crobiana do solo; reuso de água; irrigação de pastagem

Keywords: Soil nitrogen input; soil microbial activity; water

reuse; pasture irrigation

INTRODUÇÃO
A irrigação de áreas agrícolas com esgoto tratado é

de interesse de diversos setores da sociedade, em es-

pecial, os setores agrícola e ambiental (da Fonse-

ca et al., 2007). O esgoto tratado além de ser

uma fonte alternativa de água para irriga-

ção, contém nutrientes e a sua utilização

pode resultar em aporte de menor quan-

tidade de fertilizantes minerais para alto

rendimento das culturas, sobretudo, de

capim-Tifton 85 (Cynodon dactylon Pers.

X C. niemfuensis Vanderyst)  (Fonseca et al.,

2007a).

O sistema de tratamento de esgoto doméstico com

lagoas de estabilização é o mais utilizado nas cidades

de pequeno e médio porte (Feigin et al., 1991), sobretu-

Aporte de carbono e nitrogênio e
atividade microbiana de solo sob

pastagem irrigada com esgoto tratado
CARBON AND NITROGEN INPUT AND SOIL MICROBIAL ACTIVITY IN PASTURE IRRIGATED WITH

SEWAGE TREATED EFFLUENT

ABSTRACT
Crop irrigation with treated sewage effluent

(TSE) is an interesting and attractive practice, when

applied in a controlled manner and recently is an

issue that concerns the society. To evaluate the

potential of this reuse practice a field experiment

was designed with surplus irrigation of a Tifton 85

pasture (Cynodon dactylon Pers. X C. niemfuensis

Vanderyst) with TSE. The experiment was installed

next to the sewage treatment plant from Sabesp, at

Lins district, SP, during 18 months. The TSE irriga-

tion increased the soil microbial carbon and the soil

C:N ratio, during the experimental period. Despite

no statistical differences among the treatments was

observed for the soil microbial activity attributes,

like soil respiration and qCO
2 
, the effluent irrigation

improved soil microbial activity. The use of up to

100% suplus TSE irrigation showed suitable to

supply nutrients to the pasture, especially nitrogen,

considering the 18 months of irrigation.
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do, no interior do Estado de São Paulo. Este sistema

gera efluentes, ou seja, esgotos tratados, que apresen-

tam sólidos inorgânicos e material orgânico em sus-

pensão ou dissolvido, características de águas residu-

árias, segundo Pescod (1992).

Embora o processo de tratamento por lagoas de

estabilização seja capaz de reduzir consideravelmente

as concentrações de nutrientes e matéria orgânica, os

efluentes de lagoas de estabilização normalmente apre-

sentam concentrações, principalmente de fósforo e

nitrogênio, acima do permitido pela legislação para a

disposição em cursos d’água. Dessa forma, alternativas

para a disposição dos efluentes são discutidas em diversos

trabalhos (Fonseca et al., 2007b; Hamilton et al., 2007).

O reuso agrícola de esgotos tratados destaca-se

como alternativa mais econômica para a disposição

ambiental desse resíduo (Asano et al., 1996), utilizado

em diversos países (Filip et al., 1999). Contudo, a uti-

lização intensiva e continuada de esgotos tratados na

agricultura resulta em alta carga de sais minerais dis-

solvidos e sólidos suspensos, alterando as caracterís-

ticas químicas, físicas e biológicas do solo (Filip et al.,

1999; Balks et al., 1998; Bond, 1998; Friedel et al.,

2000). As variações nas condições locais de solo, co-

bertura vegetal e composição do esgoto tratado são

fatores determinantes da extensão dessas alterações,

modificando (Mohammad & Mazahreh, 2003) ou não

(Mancino & Pepper, 1992; Wang et al., 2003) a quali-

dade do solo.

O aporte de material orgânico via irrigação com

esgoto tratado pode promover alterações na atividade

microbiana do solo (Ramirez-Fuentes et al., 2002) ou

manter a atividade microbiana semelhante a áreas não

irrigadas com esgoto tratado  (Wang et al., 2003). Este

fato está intimamente relacionado com a espécie ve-

getal irrigada e, no caso de gramíneas, o estímulo no

crescimento promovido pela irrigação pode ser esten-

dido ao ambiente rizosférico, influenciando a comu-

nidade microbiana do solo. Um estímulo à atividade

microbiana pode ser compreendido como um fenôme-

no positivo, dada a sua participação no processo de

ciclagem de nutrientes. Porém, a intensa atividade dos

microrganismos pode acarretar em liberação de ni-

trogênio em quantidades acima da demanda da cultu-

ra, resultando em lixiviação deste nutriente e conse-

qüente contaminação de águas subterrâneas.

A irrigação de culturas agrícolas com esgoto trata-

do possibilita dois grandes benefícios: (I) a reutiliza-

ção dos nutrientes contidos no esgoto tratado pelas

culturas; (II) a redução da descarga de esgotos trata-

dos nos corpos d’água. A aplicação de lâminas exce-

dentes de irrigação com esgoto tratado permite avali-

ar o máximo potencial da cultura, do solo, do lençol

freático e da atmosfera para receber esses esgotos tra-

tados, sem maiores conseqüências, com a principal

finalidade de preservar os recursos hídricos. Dessa

forma, viabilidade da disposição do esgoto tratado, na

forma de irrigação, pode ser aumentada com a utili-

zação de lâminas excedentes à demanda da cultura.

Porém, há dúvidas se essa prática pode acarretar em

prejuízos aos atributos químicos e microbiológicos do

solo. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito

de lâminas excedentes de esgoto tratado na irrigação

de uma área de pastagem sobre o aporte de carbono e

nitrogênio e seu efeito na atividade microbiana do solo,

por um período de 18 meses de irrigação.

METODODOLOGIAMETODODOLOGIAMETODODOLOGIAMETODODOLOGIAMETODODOLOGIA
O experimento foi conduzido no município de Lins

(SP), ao lado da estação municipal de tratamento de

esgoto, operada pela Companhia de Saneamento Bási-

co do Estado de São Paulo (Sabesp). O estudo foi inici-

ado dezembro de 2005 e teve duração de 18 meses. O

capim-Bermuda Tifton 85  foi cultivado em um Argis-

solo Vermelho distrófico latossólico de textura média-

argilosa, caracterizado por apresentar baixa fertilida-

de natural (Tabela 1).

(1) pH em solução de CaCl2 0,01 mol L-1

(2) ND: elemento químico não detectado

(3) CTC: capacidade de troca catiônica a pH 7,0,  CTC = H + Al + Ca + Mg +

K + Na

            Ca + Mg K + Na
(4) V: saturação por bases,   V =

        CTC

(5) CT: carbono total

(6) NT: nitrogênio total

(7) AT: concentração total de argila

(8) ADA: concentração de argila dispersa em água

(9) Classe text.: classe textural (MAre: textura média-arenosa).

Tabela 1-  Características químicas e físicas do solo por ocasião

da instalação doexperimento. Média de 16 amostras
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O clima da região caracteriza-se como mesotérmi-

co de inverno seco, com temperaturas médias varian-

do de 18 a 26°C e uma precipitação anual entre 1100 a

1300 mm (Ciiagro, 2007) (Figura 1).

Figura 1 -  Precipitação mensal (colunas, em mm) e temperatu-

ra média mensal (linha pontilhada, em °C) do município de

Lins, SP, no período de dezembro de 2005 a julho de 2007.

O delineamento experimental constituiu-se de fai-

xas (quatro repetições) com quatro tratamentos, como

segue: uma lâmina controle de irrigação com esgoto

tratado (0% de excesso) e três lâminas excedentes (25,

50 e 100% de excesso) em relação à lâmina controle,

baseando-se na capacidade de água disponível para a

cultura. Cada parcela, com o tamanho de 7,0 x 12,0 m

e bordadura de 1 m de cada lado, apresentando uma

área útil de 50 m2.

A irrigação foi realizada por aspersão convencio-

nal. O manejo da irrigação foi realizado com base na

umidade crítica do solo na camada 0 a 60 cm, para as

parcelas da lâmina controle. O potencial mátrico (ψ
m
)

foi monitorado diariamente, a partir de leituras de

tensiômetros instalados no meio das camadas 0-20,

20-40 e 40-60 cm, nas parcelas da lâmina controle. A

capacidade de água disponível (CAD) para o capim-Ber-

muda Tifton 85 foi estimada na lâmina controle (0%

de excesso) para a camada de 0-60 cm, a partir da di-

ferença entre a umidade volumétrica em ψ
m
 -20 kPa e

ψ
m
 -1500 kPa. O início da irrigação ocorria sempre que

a umidade volumétrica do solo correspondia a 70% da

CAD no tratamento controle.

O esgoto tratado utilizado na irrigação era prove-

niente da estação de tratamento de esgoto doméstico,

localizada adjacente ao experimento e operada pela

Sabesp, composta de lagoas anaeróbias seguidas de

lagoas facultativas, com tempo de retenção hidráulica

de aproximadamente 5 e 15 dias, respectivamente.

O capim foi cortado bimestralmente, a uma altura

de aproximadamente 5,0 cm, e a biomassa produzida

foi retirada da parcela com o auxílio de rastelos. A

fertilização do experimento considerou um sistema de

produção de forragem para fenação (Werner et al.,

1996), no qual foram aplicados fertilizante mineral

fosfatado (superfosfato simples), à taxa de 100 kg ha-1,

Figura 2. Precipitação (precip) e lâminas excedentes de

irrigação com esgoto tratado (irrig), aplicadas na área de

pastagem de capim Tifton 85 (0, 25, 50 e 100% de excesso)

por 18 meses, no período de dezembro de 2005 a julho de

2007, em Lins, SP.
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a cada 6 meses; 50 kg ha-1 de fertilizante mineral ni-

trogenado (nitrato de amônio) e 80 kg ha-1 de fertili-

zante mineral potássico (cloreto de potássio), aplica-

dos imediatamente após cada corte do capim (Prema-

zzi et al., 2003).

As amostras de solo foram coletadas da camada 0-

10 cm e foram realizadas de forma a acompanhar o

efeito da irrigação com esgoto tratado no início e final

das estações chuvosa (novembro a abril) e seca (maio

a outubro). Assim, as coletas foram realizadas no tem-

po zero (início do experimento) e aos três (março/2006),

sete (julho/2006), nove (setembro/2006), 12 (dezembro/

2006), 13 (janeiro/2007), 15 (abril/2007) e 18 meses (ju-

lho/2007). Foram determinadas as concentrações de

carbono (CT) e nitrogênio total (NT) do solo, por com-

bustão a seco. Para análise da atividade microbiana

foram determinados: o carbono microbiano do solo,

pelo método da fumigação-extração (Vance et al., 1987),

respiração basal do solo (Anderson, 1982) e o índice

quociente metabólico (qCO
2
), que representa a ativida-

de específica da biomassa microbiana.

Os resultados foram submetidos à análise estatís-

tica univariada, aplicando o procedimento GLM, con-

siderando como fontes de variação a lâmina de irriga-

ção e o tempo de avaliação no período de 18 meses,

utilizando o programa SAS Versão 7.1 (SAS Institute

Inc., 2002).

RESULTADOS
No período de dezembro de 2005 a julho de 2007, a

quantidade de irrigação acumulada variou de 1254 a

2296 mm, na menor e maior lâmina de irrigação res-

pectivamente e, a precipitação acumulada no mesmo

período foi de 2422 mm. A precipitação ocorreu de acor-

do com o esperado para a região de Lins, SP, com chu-

vas concentradas nos meses de outubro a março e es-

tiagem de abril a setembro (Figura 1).

Os maiores volumes de esgoto tratado foram apli-

cados nos períodos de novembro de 2006 a janeiro de

2007 (Figura 2), correspondentes aos períodos mais

quentes do ano, o que colabora com o crescimento e

com o aumento da evapotranspiração do capim Tifton

85. Nos meses de maio a agosto, nos quais são obser-

vadas as menores temperaturas médias do ano (Figu-

ra 1), a taxa de crescimento do capim Tifton 85 é me-

nor (Nogueira, 2008), bem como sua evapotranspira-

ção, exigindo menores volumes de água.

A aplicação de esgoto tratado proporcionou adição

de material orgânico, que variou de 784 kg ha-1, para a

menor lâmina até 1441 kg ha-1, para a maior (Tabela

2). Deste material orgânico, 35% correspondem ao car-

bono (carbono particulado total, CPT) e 6,6% ao nitro-

gênio (nitrogênio particulado total, NPT). A fase par-

ticulada dos esgoto tratado por lagoas de estabiliza-

ção é composta principalmente por algas (Snow et al.,

1999; Von Sperling, 2002), que possui uma baixa rela-

ção C:N (Carbono:Nitrogênio).

A adição de nitrogênio via esgoto tratado na forma

mineral (NH
4

+, NO
2

- + NO
3

-) foi de 337,1 kg ha-1 para a

lâmina controle e de 618,2 kg ha-1 na lâmina com 100%

de excesso de irrigação. Esses valores, somados ao ni-

trogênio mineral fornecido via fertilizante (390 kg ha-1

ano-1), proporcionaram uma entrada de nitrogênio da

ordem de até 1000 kg ha-1 na lâmina com 100% de ex-

cesso de irrigação. Na presença de irrigação com esgo-

to tratado, o capim-Tifton 85 aumentou linearmente

o rendimento de massa seca até 856 kg N ha-1 ano-1,

sendo 520 kg N ha-1 ano-1 na forma de nitrogênio mi-

neral e 336 kg N ha-1 ano-1 de nitrogênio do esgoto

tratado (Fonseca et al. 2007). Estes fatos demonstram

a elevada capacidade do capim-Tifton 85 em utilizar o

nitrogênio tanto da adubação mineral quanto do N-

esgoto tratado, mesmo na maior lâmina, com 100%

de excesso.

A disponibilidade de nitrogênio no solo é favoreci-

da pela adição de materiais com baixa relação C:N (Bu-

chanam & Gliessman, 1991). Dessa forma, a adição ao

solo do esgoto tratado, de baixa relação C:N (1,77:1),

somada à entrada de massa seca, resultante da depo-

sição natural de folhas mortas, de alta relação C:N do

capim-Bermuda Tifton 85 (21:1), e à relação C:N do solo,

em torno de 14:1 (Tabela 2), em conjunto com as condi-

ções favoráveis de umidade e temperatura configuram

um cenário propício ao metabolismo microbiano.

Tabela 2. Caracterização do esgoto tratado quanto aos conteúdos de frações particuladas e dissolvidas de C e N; quantidade

adicionada pela aplicação das lâminas de irrigação com esgoto tratado (0, 25, 50 e 100% de excesso de irrigação) ao solo destas

frações no período de janeiro de 2006 a julho de 2007, de N via fertilizante, carbono orgânico, N total e relação C:N

(1)Sólidos solúveis totais; (2)Carbono particulado total; (3)Nitrogênio particulado total; (4)Carbono inorgânico dissolvido; (5)Carbono orgânico dissolvido; (6)

Carbono orgânico total; (7)Nitrogênio total; (8)Relação carbono orgânico total (via esgoto tratado): nitrogênio total.
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Para os atributos respiração basal do solo, carbono

microbiano e o índice qCO
2
, não foi constatado efeito

significativo da irrigação com lâminas excedentes de

esgoto tratado. Para a respiração basal do solo e o ín-

dice qCO
2
 foi constatada uma grande variabilidade nos

resultados, o que certamente comprometeu a avalia-

ção do efeito dos tratamentos sobre esses atributos

(Tabela 3).

O CT, NT e a relação C:N também não foram influ-

enciados pelas lâminas excedentes de irrigação com

esgoto tratado (Tabela 3). Entretanto, para a média

dos tratamentos ao longo dos 18 meses de irrigação,

observou-se um aumento significativo de cerca de 40%

no CT (Figura 2a), no período de 8 a 15 meses de irri-

gação. Contudo, esta tendência de aumento não se

manteve, sendo verificada uma redução dos valores

de CT aos 18 meses. Assim como o CT, o NT também

aumentou ao longo do tempo (Figura 2b), com o mai-

or valor  aos 12 meses de irrigação com esgoto tratado

(0,75 mg kg-1) e, após esse período os valores diminu-

íram, retornando ao patamar verificado antes de ini-

ciar a irrigação com esgoto tratado (0,62 mg kg-1).

Considerando a média das lâminas de irrigação com

esgoto tratado, o Cmic variou em torno de 141,34 (co-

leta de referência) a 300 µg g-1 (aos 8 e aos 12 meses de

aplicação do esgoto tratado). No período de 18 meses,

considerando apenas a coleta de referência e a última

coleta realizada, o Cmic teve um aumento médio de

aproximadamente 34% (Figura 2c).

A relação C:N manteve-se em torno de 12:1 nos

primeiros quatro meses de irrigação com esgoto tra-

tado e, a partir do oitavo mês de avaliação, observou-

se um aumento de mais de 40% que se manteve até a

última avaliação, aos 18 meses de aplicação do esgoto

tratado, considerando a média das quatro lâminas de

irrigação  (Figura 2d). Não foi constatado efeito das

lâminas excedentes de irrigação com esgoto tratado

sobre a variação da relação C:N, ao longo dos 18 me-

ses de estudo.

DISCUSSÃO
Embora alguns autores apresentem valores limi-

tes para identificar uma condição de estresse em uma

comunidade microbiana, como o valor de 2 mg C-CO
2

g-1 Cmic h-1, proposto por Anderson (2003), as inter-

pretações de índices como o qCO
2
 devem ser conduzi-

das em conjunto com a avaliação de todo o cenário, ou

seja, analisando simultaneamente outros parâmetros

microbiológicos de atividade microbiana, como a ati-

vidade de enzimas no solo (Nogueira et al., 2006).

Os elevados valores de qCO
2
 observados nesse tra-

balho possivelmente estão relacionados com a alta ati-

vidade metabólica dos micror-

ganismos, estimulada principal-

mente pelo manejo do capim e a

irrigação com esgoto tratado. O

manejo do capim realizado bi-

mestralmente representava en-

tradas de carbono, a partir da

senescência natural das folhas

e também como resultado do

cisalhamento das plantas nos

momentos de corte, assim como

entradas de nitrogênio, prove-

niente tanto da adubação mine-

ral como do esgoto tratado. Es-

Tabela 3 - Respiração basal (C-CO2), quociente metabólico (qCO2), carbono microbiano (Cmic), carbono total (CT), nitrogênio

total (NT) e relação carbono:nitrogênio (C:N) de uma área de pastagem irrigada com lâminas excedentes de esgoto tratado (0,

25, 50 e 100% de excesso) e coeficiente de variação (CV). Média de oito tempos de avaliação, seguidas do erro-padrão.

Figura 2. a) carbono total (CT);  b) nitrogênio total (NT); c)

Carbono microbiano (Cmic) e d) relação carbono:nitrogênio

(C:N) de uma área de pastagem irrigada com lâminas exce-

dentes de esgoto tratado (0, 25, 50 e 100% de excesso) e

coeficiente de variação (CV). Média das quatro lâminas de

irrigação e erro-padrão.
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sas interferências, somadas ao aumento da umidade

do solo pela irrigação com esgoto tratado, indicam

um cenário favorável à atividade microbiana.

Nogueira (2008), ao monitorar a dinâmica do CT e

NT do solo em uma área de pastagem de capim-Ber-

muda Tifton 85, irrigada com esgoto tratado e aduba-

da com diferentes doses de nitrogênio, no mesmo cam-

po experimental deste trabalho, observou reduções no

estoque de CT do solo nas áreas irrigadas tanto com

água como com esgoto tratado, quando comparado com

o tratamento sem irrigação e adubação nitrogenada,

após 3 anos de manejo da área. Avaliações de curto

prazo, entre 12 e 18 meses, como a realizada neste

trabalho, não se mostraram suficientes para confir-

mar uma tendência de aumento ou redução nos teores

de CT e NT no solo cultivado com pastagem irrigada

com esgoto tratado.

Mudanças expressivas no CT, NT e C:N, ocasiona-

das pela irrigação com esgotos têm sido observadas

em áreas irrigadas, porém em condições de longos pe-

ríodos de aplicação, com mais de 40 anos, como des-

crito nos estudos realizados por Friedel et al. (2000),

Ramirez-Fuentes et al (2002) e Walker e Lin (2008). De

acordo com Ramirez-Fuentes et al. (2002), aumento

nos teores de CT e NT em áreas irrigadas com esgotos

está relacionado tanto com a entrada direta de carbo-

no e nitrogênio particulado e dissolvido nos esgotos,

como também com o estímulo promovido pela irriga-

ção no crescimento das raízes das plantas, e conse-

qüentemente, deposição de raízes mortas, compostos

orgânicos exsudados pelas raízes e crescimento da bi-

omassa microbiana do solo.

A disposição de esgotos tratados no solo por longos

períodos tem promovido diferentes efeitos no carbono

da biomassa microbiana. Aumento do carbono micro-

biano tem sido relatado em diversos estudos  (Meli et

al., 2002; Ramirez-Fuentes et al., 2002; Gelsomino et

al., 2006), em concordância com o que foi verificado

neste trabalho, para a média das lâminas de irrigação

aplicadas ao longo de 18 meses. Entretanto, em al-

guns trabalhos relatam a ausência de efeito da irriga-

ção com esgotos tratados sobre o carbono microbiano

(Schipper et al, 1996; Wang et al., 2003), o que possi-

velmente está relacionado com a capacidade de resili-

ência da comunidade microbiana de se adaptar às

mudanças no ambiente edáfico, retornando às condi-

ções existentes antes da interferência no meio ambi-

ente.

A aplicação de lâminas de irrigação com esgoto tra-

tado, excedente em até 100% da capacidade de água

disponível para a cultura, não promoveu modificações

significativas na atividade microbiana e nos teores de

CT e NT, em relação a lâmina controle. Entretanto, ao

longo dos 18 meses, a irrigação com esgoto tratado

promoveu um estímulo no crescimento da biomassa e

na atividade microbiana no solo. Esse aumento pode

ser um indicativo de mineralização de matéria orgâ-

nica e, conseqüentemente do nitrogênio, devendo ser

monitorado, a fim de evitar perdas de nitrogênio e

contaminação do lençol freático.

CONCLUSÕES
No período de avaliação de 18 meses de irrigação,

constatou-se aumento do Cmic e da relação C:N no

período avaliado e manutenção dos demais parâme-

tros. Apesar de não ter sido observada variação signi-

ficativa da respiração basal e qCO
2
, verificou-se eleva-

da atividade microbiana nas áreas irrigadas com es-

goto tratado.

A irrigação com até 100% de excesso de esgoto tra-

tado mostrou-se eficiente em fornecer nutrientes, con-

siderando o período de 18 meses de irrigação. Entre-

tanto, um monitoramento da atividade microbiana do

solo deve ser conduzido, de forma a acompanhar pos-

síveis impactos do excesso de nitrogênio no sistema

solo-planta.
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