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RESUMO: O presente trabalho buscou avaliar o efeito da aplicação do lodo de esgoto como adubo
sobre o diâmetro médio e a distribuição em classes diamétricas de indivíduos de cinco espécies nativas da Caatinga. A pesquisa foi realizada no campus do IFCE em Quixadá, e aplicou-se dois tratamentos, o lodo bruto e o lodo higienizado, comparando-os com parcelas testemunhas (sem lodo).
Cada tratamento teve três repetições com 20 mudas em cada, totalizando 180 mudas, que foram
rotuladas, plantadas com distancias especificas, e que tiveram seus diâmetros ao nível do solo medidos ao longo de quatro meses. Os resultados demonstram que as plantas apresentaram maior diâmetro médio e maior crescimento quando plantadas com lodo como substrato. Deste modo, pode ser
concluído que o uso do lodo pode ser uma boa ferramenta para obtenção de rápida cobertura do solo
em ambientes sob processo de restauração.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, uma das maiores preocupações globais é a degradação do solo (ITURRI et al,
2015), que confere declínio da qualidade, tanto em aspectos físicos, quanto químicos e biológicos
em razão de manejos inadequados, principalmente no âmbito da agricultura, de atividades industriais e consequências da expansão urbana (KHALEDIAN et al, 2016). Dessa forma, a degradação
diminui gradualmente a concentração de nutrientes no solo que são indispensáveis para o crescimento de plantas, hostilizando todo ambiente que deveria ser favorável para o desenvolvimento das
mesmas (OLLOBARREN, 2016).
Diante disso, é necessário incorporar nutrientes no solo para serem absorvidos pelas plantas
permitindo que se desenvolvam em ambientes com baixa disponibilidade de recursos. O resíduo
gerado pelas estações de tratamento de efluentes, o lodo de esgoto, tem sido estudado e tem apresentado significativas vantagens ambientais (CONSUEGRA, 2015) e até mesmo econômicas (MIRANDA, 2011) quando comparado a outros insumos. O lodo de esgoto, chamado de biossólido
quando possui características que favorecem a agricultura (SCIUBBA, 2012), é rico em matéria
orgânica, macro e micronutrientes como nitrogênio, fosforo e potássio (CONSUEGRA et al, 2015).
Por ser rico em nitrogênio, o biossólido confere crescimento maior em altura e diâmetro às espécies
vegetais (MORALES, 2011). As proporções dos nutrientes estão correlacionadas à origem do efluente e a forma a qual foi tratado (CONSUEGRA et al, 2015). Ao tratar o lodo, há uma redução de
seres patógenos e metais pesados que agridem o solo e afetam a saúde pública (LARA, 1999).
Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar o crescimento em diâmetro e a distribuição
por classe diamétrica das espécies plantadas em uma área sob processo de recuperação, com a utilização do lodo de esgoto como fertilizante em duas situações: lodo bruto e lodo higienizado. Deste
modo, espera-se que as espécies que foram plantadas em solo com lodo higienizado apresentem
maiores diâmetros médios e maiores quantidades de indivíduos grossos quando comparadas às parcelas com lodo bruto e sem manipulação (controle).
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O estudo foi realizado em uma área no entorno do Instituto Federal do Ceará (IFCE), localizado em Quixadá, cujo clima é o Tropical Quente Semiárido, com temperatura média em torno de
26 a 28°C, e cerca de 838,1 mm anuais de pluviosidade, com chuvas entre fevereiro e abril (IPECE
2014).
A área de estudo foi dividida em nove parcelas (cada uma de 6x6m), utilizando a técnica de
plantio de nucleação, cuja distância entre as extremidades foi de 2m e a distância entre o núcleo e as
diagonais foi de 1,4m. Cada parcela continha 20 mudas, totalizando 180 mudas. Aplicou-se dois
tratamentos, o lodo bruto (da forma que se encontra nos leitos de secagem das estações de tratamento) e o lodo higienizado (buscando reduzir metais pesados e patógenos), e comparou-se com parcelas testemunhas (sem lodo), cada tratamento com três repetições. As espécies plantadas foram Anadenanthera peregrina (L) Speg, Inga edulis Mart., Erythrina mulungu Mart., Bauhinia forficata
Link e Caesalpinia echinata Lam.
Para a aplicação do biossólido da estação de tratamento utilizou-se como referência a resolução 375/06 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que define as especificações e
procedimentos para o uso do lodo gerado em estações de tratamento de esgoto sanitário como adubo. O lodo de esgoto foi fornecido pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), sendo
gerado na Estação de Tratamento de Esgoto do município de Quixadá, CE, a partir de reatores anaeróbios. A taxa de aplicação subsuperficial do biossólido leva em conta as quantidades de nitrogênio
disponíveis no lodo e o valor máximo de nitrogênio que pode ser incorporado no solo, segundo as
normas estaduais. A identificação da quantidade de nitrogênio foi realizada no laboratório de saneamento ambiental (LABOSAN) da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Fortaleza, cujo método para determinar a quantidade de nitrogênio na forma de nitrito, foi o Colorimétrico, para nitrogênio na forma de nitrato, usou-se o método Salicilato e para nitrogênio amoniacal e NTK seguiu-se
o método 4500-NorgC do Standard Methods (APHA, 2005). Desse modo, obteve-se a quantidade
máxima de aplicação do lodo, que foi de 1,2 Kg/m². A higienização do lodo foi feita seguindo as
regras e técnicas de LARA (1999), indicando que para cada Kg de lodo por metro quadrado, adiciona-se 0,6 Kg de cal.
Durante quatro meses, todos os meses, em cada uma das parcelas, foi medido o diâmetro ao
nível do solo (DNS) dos indivíduos que sobreviveram das cinco espécies em estudo. Para avaliar a
diferença entre os diâmetros foi calculado o diâmetro médio dos indivíduos por parcela, de todos os
tratamentos, em cada mês analisado. Os diâmetros médios foram comparados através da análise de
variância (ANOVA), completada pelo teste de Tuckey, e realizadas com o auxílio do software
PAST. A distribuição dos indivíduos em classes de diâmetro foi realizada em intervalos de 2 mm e
separadas temporalmente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar o diâmetro médio em cada tratamento, foi observado que nas parcelas em que o
lodo foi incorporado como substrato, os indivíduos plantados apresentaram maiores diâmetros médios, na maioria dos levantamentos avaliados, quando comparados às parcelas sem manipulação
(Tabela 1). No entanto, estatisticamente e de modo geral, não houve diferença diamétrica significativa entre a aplicação do lodo bruto ou higienizado.
Tabela 1: Diâmetro médio (em mm) dos indivíduos vivos em cada tratamento (tem que dizer o que é t1, t2, t3 e t4) por
tempo de análise.

T1
T2
T3
T4
Lodo higienizado (LH) 2,03a 5,98a 6,19a 7,12a
1,83a 5,47a 5,30a 5,84a
Lodo bruto (LB)
1,67b 4,61a 4,72b 4,60b
Testemunha (TE)
Pode-se observar a diferença entre o uso do lodo bruto e higienizado quando há uma comparação entre as classes diamétricas (Figura 1), uma vez que o lodo higienizado contribuiu mais notoriamente para o crescimento que o lodo bruto.

Figura 1: Distribuição diamétrica (em mm) dos indivíduos vivos em cada tratamento, separados temporalmente: a)
primeira medição, b) segunda medição, c) terceira medição e d) quarta medição.

A distribuição de indivíduos em classes de diâmetro, ao longo do tempo, demonstra que o
lodo higienizado forneceu maiores concentrações de recursos que fazem com que as plantas invistam mais em diâmetro, crescendo mais rápido. Na primeira medição (Figura 1a), com um mês em
campo, as espécies apresentavam mais indivíduos finos independente do tratamento utilizado. Na
segunda e na terceira medição (Figura 1b e 1c), observou-se maior número de indivíduos em todas
as classes diamétricas, no entanto, o tratamento controle e o lodo bruto possuíram maior quantidade
de indivíduos finos quando comparado ao lodo higienizado. A maior diferença foi observada na
última classe, na qual as parcelas com lodo higienizado conferiram maior quantidade de indivíduos
mais grossos. Na última medição (Figura 1d), verifica-se claramente que as manipulações com lodo
bruto e higienizado conferiram maior crescimento diamétrico, sendo esse último responsável pelo
maior índice de indivíduos com diâmetros maiores.
Diante disso, a premissa de que o uso de lodo como adubo favoreceria o crescimento em
diâmetro, especialmente o uso do biossólido higienizado, foi confirmada, conforme mencionado por
Sciubba (2012) e Consuegra (2015), que concluíram que o lodo enriquece o solo e favorece o crescimento de espécies vegetais, uma vez que disponibiliza mais recursos essenciais ao desenvolvimento. Portanto, a incorporação de nitrogênio ao solo tem um papel preponderante ao favorecer este
crescimento por ser essencial para a síntese de proteínas, ácidos nucleicos, coenzimas e muitos produtos e subprodutos do metabolismo da planta (MORALES, 2012).
No contexto da recuperação de áreas sob processo de degradação, a incorporação do lodo,
especialmente o higienizado, favorece o crescimento das espécies, proporcionando aumento da cobertura de solo em menores intervalos de tempo. O que é de suma importância para melhorar diversos atributos do solo, como a estabilização dos processos hidrológicos, a ciclagem de nutrientes, e a
atividade de microrganismos benéficos e indispensáveis ao solo (SMITH, 2008).
CONCLUSÃO
O uso do lodo de esgoto como substrato foi responsável por conferir maiores diâmetros e
crescimento em diâmetro às espécies vegetais nativas da caatinga, sendo uma boa estratégia para
recuperar áreas em processo de degradação, quando o objetivo é cobertura do solo, em um intervalo
de tempo menor.
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