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ATRIBUTOS BIOLÓGICOS, ATIVIDADE ENZIMÁTICA E NITROGÊNIO EM 

SOLOS APÓS 21 ANOS DE TRATAMENTO COM LODO DE ESGOTO 

 

RESUMO- A aplicação de lodos de esgoto na agricultura tem sido sugerida 

como uma saída que apresenta muitos benefícios por ser esse um resíduo que 

apresenta potencial tanto de condicionador do solo como de fertilizante. Portanto, o 

objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da aplicação de doses de lodo de esgoto 

(LE) em um Latossolo Vermelho eutroférrico (LVef) e um Latossolo Vermelho 

distrófico (LVd) no 21° ano de aplicação sobre a atividade das enzimas protease, 

desidrogenase e celulase, o teor de carbono orgânico (Corg), o carbono na biomassa 

microbiana do solo (C-BMS), respiração basal, quociente metabólico (qCO2), 

nitrogênio total (N total), teores de amônio (NH4
+) e nitrato (NO3

-) e também N total 

na folha diagnose do milho. Para isso foi desenvolvido um experimento na Fazenda 

de Ensino e Pesquisa da UNESP/Campus de Jaboticabal – SP, utilizando quatro 

tratamentos com doses de lodo de esgoto, em blocos casualizados e com 5 

repetições, totalizando 20 parcelas. Os tratamentos no 21° ano foram: controle 

(fertilização mineral, sem aplicação de LE), 5 Mg ha-1 LE, 10 Mg ha-1 LE e 20 Mg ha-

1 LE, todos na base seca. A atividade da protease, nos dois solos estudados, foi 

influenciada pelas doses de LE variando de 1,33 a 4,98 mg de Tirosina/kg-1 TFSE h-1 

no  LVef  e 1,21 a 4,55 mg de Tirosina/kg-1 TFSE h-1 no LVd. Os tratamentos com as 

doses 10 e 20 Mg ha-1 de LE influenciaram na atividade da desidrogenase apenas 

no LVd. O qCO2 no LVef, assim como a respiração basal do solo, apresentou maior 

valor no tratamento com a dose de 20 Mg ha-1 de LE. Os teores de N total, amônio e 

nitrato no solo foram influenciados pelos tratamentos atingindo valores de 2,029 g 

kg-1, 0,432 mg kg-1 e 5,803 mg kg-1, respectivamente, com a maior dose de LE. De 

modo geral, a aplicação de lodo de esgoto aumentou o carbono orgânico nos solos e 

promoveu aumento da qualidade do solo.  

Palavras-chave: atividade microbiana, enzimas do solo, amônio, nitrato, resíduo 
orgânico. 
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BIOLOGICAL ATTRIBUTES, ENZYMATIC ACTIVITY AND NITROGEN IN SOILS 
AFTER 21 YEARS OF TREATMENT WITH SEWAGE SLUDGE 

 
 
 

 ABSTRACT- The application of sewage sludge in agriculture has been 

suggested as an outlet that has many benefits as it is a residue that has both soil 

conditioner and fertilizer potential. Therefore, the objective of this study was to 

evaluate the effect of the application of sewage sludge (SS) doses on a eutroferric 

Red Latosol (eRL) and a dystrophic Red Latosol (dRL) in the 21st year of application 

on the activity of protease enzymes. dehydrogenase and cellulase, organic carbon 

(Corg) content, carbon in soil microbial biomass (C-BMS), basal respiration, 

metabolic quotient (qCO2), total nitrogen (total N), ammonium (NH4
+) and nitrate 

content (NO3
-) and also total N in maize diagnostic leaf. For this, an experiment was 

developed at the Teaching and Research Farm of UNESP / Campus of Jaboticabal - 

SP, using four treatments with sewage sludge doses, in randomized blocks with 5 

replications, totaling 20 plots. The treatments in the 21st year were: control (mineral 

fertilization without application of SS), 5 Mg ha-1 SS, 10 Mg ha-1 SS and 20 Mg ha-1 

SS, all in dry basis. Protease activity in both soils was influenced by SS rates ranging 

from 1.33 to 4.98 mg Tyrosine / kg-1 TFSE h-1 in eRL and 1.21 to 4.55 mg Tyrosine / 

kg-1 TFSE h-1 in the dRL. The treatments with doses 10 and 20 Mg ha-1 of SS 

influenced the dehydrogenase activity only in the dRL. eRL qCO2, as well as soil 

basal respiration, presented higher value in the treatment with the 20 Mg ha-1 dose of 

SS. The total N, ammonium and nitrate contents in the soil were influenced by the 

treatments reaching values of 2.029 g kg-1, 0.432 mg kg-1 and 5.803 mg kg-1, 

respectively, with the highest SS dose. In general, the application of sewage sludge 

increased organic carbon in soils and promoted increased soil quality. 

 
 
Keywords: microbial activity, soil enzymes, ammonium, nitrate, organic waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento tecnológico e o crescimento demográfico mundial, 

intensificaram-se as atividades industriais e agrícolas, bem como o extrativismo 

mineral e a urbanização, o que causou aumento considerável dos níveis de 

contaminantes no solo, pelos resíduos resultantes desses processos. Já existem no 

mundo grandes extensões de áreas contaminadas por agentes diversos como 

moléculas orgânicas, todavia, o incremento da circulação de metais pesados tóxicos, 

advindos dessas origens, no solo, na água e no ar, e sua inevitável transferência 

para a cadeia alimentar humana representa um importante problema ambiental com 

riscos muitas vezes desconhecidos (Nriagu e Pacyna, 1988). 

Na agricultura, a aplicação de lodos de esgoto tem sido sugerida como uma 

saída que apresenta mais benefícios do que prejuízos ao ambiente, pois, ao mesmo 

tempo em que se evita a poluição, dando um destino correto o passivo ambiental, 

adiciona-se ao solo material que pode melhorar suas características. Em 

consequência de sua riqueza em nutrientes, principalmente nitrogênio (N), o lodo de 

esgoto tem sido utilizado em muitos países como fertilizante (Binder et al., 2002). 

Quando aplicados aos solos,  a atividade dos microrganismos é um agente 

regulador da taxa de decomposição do lodo, e principalmente, da ciclagem dos 

elementos que contém. Deste modo, ocorrem transformações de compostos com 

carbono (C), fósforo (P) e N, que são importantes para nutrição das plantas. No 

processo de decomposição atuam enzimas que apresentam grande potencial como 

indicadoras de qualidade do solo por serem sensíveis às variações induzidas por 

fatores ambientais e de manejo, e porque sua determinação é relativamente simples 

e rápida (Balota et al., 2004; Tejada et al., 2006). 

A matéria orgânica (MO) além de fornecer nutrientes para a planta e para os 

organismos do solo também atua como condicionadora do solo, melhorando suas 

características químicas, físicas e biológicas (Tsutiya, 2001). Assim, devido a riqueza 

nutricional e pela composição em MO, o lodo de esgoto tem sido sugerido para a 

aplicação na agricultura como condicionador do solo e fertilizante (Bezerra et al., 

2006; Tamanini et al., 2008). Portanto, o objetivo com esse estudo foi avaliar o efeito 

da aplicação de doses de lodo de esgoto (LE) em um Latossolo Vermelho 
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eutroférrico (LVef) e em um Latossolo Vermelho distrófico (LVd) no 21° ano de 

aplicação na atividade enzimática e biológica, e também no N total na folha diagnose 

do milho. 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Lodo de Esgoto (LE) 

 

Lodo de esgoto (LE) é um resíduo semissólido resultante do tratamento do 

esgoto, cuja composição, predominantemente orgânica, varia em função da sua 

origem, do sistema de tratamento adotado e do condicionamento final (Melo e 

Marques, 2000). O esgoto que sai das residências, é coletado nas redes de 

saneamento e destinado às estações de tratamento de esgoto (ETE), onde, 

inicialmente, é retirado o material grosseiro, e a partir daí, o esgoto passa por 

processo de biodegradação, no qual os microrganismos, principalmente as 

bactérias, alimentam-se da matéria orgânica rica em nutrientes, promovendo a sua 

decomposição (Yada, 2014). 

Esse processo de biodegradação ocorre naturalmente no meio ambiente, mas 

na ETE, ele ocorre de maneira concentrada, com maior eficiência e mais acelerada. 

Após a biodegradação, o esgoto é separado pelo processo de decantação em duas 

fases: líquida, que é denominada de efluente líquido, e a sólida, denominada lodo de 

esgoto. Esses tratamentos são necessários para adequar o lodo aos padrões de 

lançamento impostos pela legislação vigente, removendo ou reduzindo as 

concentrações de substâncias presentes no esgoto que poderiam causar impacto ao 

ambiente (Saito, 2007). 

Em razão da grande quantidade de LE gerado, é importante identificar 

alternativas para utilização desse resíduo, com agregação de valor, maior benefício 

à sociedade e menor impacto ao ambiente. As opções atuais mais viáveis, sob os 
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aspectos ambientais, econômico, técnico e operacional, são o uso agrícola e a 

disposição em aterro sanitário ou industrial licenciado (Godoy, 2013; Sampaio, 

2013). Outras alternativas de tratamento e disposição final adotadas no cenário 

mundial, como incineração (Xu et al., 2015), biomassa para geração de energia 

(Koga et al., 2007) e mistura para fabricação de materiais de construção (Okuno et 

al., 1997; Jordán et al., 2005; Matsumiya, 2012), são empregadas de forma 

incipiente no Brasil, principalmente em pesquisas. 

 

2.2 Lodo de Esgoto na Agricultura 

 

Pela composição rica em matéria orgânica (MO), nitrogênio (N) e fósforo (P), 

o lodo de esgoto tem sido sugerido para a aplicação na agricultura como 

condicionador e fertilizante.  Em geral, o lodo de esgoto pode fornecer nutrientes 

como o N às plantas em quantidades satisfatórias, além de outros elementos, como 

P, Ca, Mg, Zn e Cu (IPT/CETESB, 1983; Oliveira, 2000; Tsutyia, 2002; Galdos et al., 

2004). Também possui considerável quantidade de matéria orgânica, podendo ser 

utilizado na recuperação de solos e de áreas degradadas (Navas et al., 1999; 

Bezerra et al., 2006; Tamanini et al., 2008). A MO além de fornecer nutrientes para a 

planta e para os organismos do solo também atua como condicionadora do solo, 

melhorando suas características físicas, químicas e biológicas, que afetam 

positivamente o desenvolvimento das plantas (Melfi e Montes, 2001; Tsutiya, 2001).  

Apesar das vantagens, o lodo de esgoto também pode conter metais pesados e 

outras substâncias inorgânicas e orgânicas poluentes, com potencial de causar 

impactos negativos ao ambiente e a populações humanas e animais eventualmente 

expostas, assim como agentes patogênicos. O CONAMA estabeleceu os limites 

legais para utilização do lodo de esgoto na agricultura, através da Resolução n° 375 

de 29 de agosto de 2006, para que o resíduo seja usado com segurança. Entre os 

requisitos de qualidade do lodo, são definidos limites máximos de concentração para 

agentes patogênicos, indicadores bacteriológicos e contaminantes inorgânicos 

(Brasil, 2006). 
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O lodo de esgoto tem apresentado bons resultados como fertilizante para 

diversas culturas, dentre elas soja e trigo (Brown et al., 1997), milho (Silva et al., 

1997, Quintana et al., 2009), feijão e girassol (Deschamps e Favaretto, 1997), 

espécies florestais (Soares, 2003; Velasco-molina 2004) e cana-de-açúcar 

(Bertoncini, 2002; Oliveira et al., 2002) . Em virtude da baixa concentração de 

potássio (K) no LE, advinda de sua alta solubilidade em água, o elemento precisa 

ser suplementado com fertilizantes minerais, quando da utilização do LE para 

adubação (Ross et al., 1990; Melo et al., 1997), dependendo do teor de K no solo. 

 

 

2.3 Indicadores Biológicos de Qualidade do solo 

 

O solo é um ambiente dinâmico, heterogêneo e rico em microrganismos que 

são essenciais para a manutenção e desenvolvimento do sistema solo-planta. A 

qualidade do solo é a capacidade deste em sustentar a atividade biológica, 

promover o crescimento e a saúde das plantas e animais, e manter a qualidade 

ambiental (Doran e Parkin, 1994). Os processos que ocorrem no solo são 

fundamentais para o funcionamento dos ecossistemas terrestres. Os 

microrganismos são responsáveis por disponibilizar e reciclar, por meio da 

decomposição dos resíduos orgânicos, nutrientes para o desenvolvimento das 

plantas (Kandeler et al., 2007). 

Os microrganismos do solo, por sua abundância e atividade bioquímica, 

também proporcionam respostas mais rápidas a mudanças ambientais e por isso 

têm sido utilizados como indicadores de qualidade do solo. A respiração e a 

atividade enzimática estão entre os principais indicadores (Araújo e Monteiro, 2007). 

As enzimas secretadas pelos microrganismos atuam na decomposição e 

mineralização dos compostos orgânicos do solo, liberando nutrientes para os 

vegetais (Ahn et al., 2009; Fansler et al., 2005). 

Fatores como o manejo e propriedades do solo, temperatura, umidade, 

vegetação de cobertura e ações antrópicas, interferem diretamente na atividade 

biológica do solo. Alterações na atividade microbiana do solo podem ser 

determinadas por meio de análises do carbono orgânico do solo, da atividade 
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microbiana do solo por meio da biomassa; respiração basal; quociente metabólico 

(qCO2) e atividade enzimática (Brookes, Siqueira e Moreira, 2007). 

 

 
   2.3.1 Atividade Biológica 

 

Carbono Orgânico (Corg) 

 

Em áreas que não sofreram ação antrópica o carbono orgânico encontra-se 

estável, porém, quando esses solos são submetidos ao manejo intensivo sofrem 

perdas na sua qualidade e quantidade (Addiscot, 1992). Isso provoca a diminuição 

da proteção física da matéria orgânica do solo. Considerando que a quantidade de 

matéria orgânica no solo é determinada pelo balanço entre a adição de material 

orgânico e a taxa de decomposição, maiores adições de carbono ao solo aumentam 

os teores de MO, desde que, as perdas de carbono, proporcionadas pelo manejo do 

solo, sejam menores do que às quantidades adicionadas (Brown e Dickey,1970; 

Sommerfeldt e Chang, 1985; Gonçalves e Ceretta, 1999). 

Os autores Marchiori Júnior e Melo (1999) encontraram diferenças significativas 

para o Corg em diferentes sistemas. Os valores encontrados pelos autores variaram 

de 23,5 para 15,6 g kg-1 na camada de 0-10 cm do solo. No entanto, os valores não 

diferiram significamente entre os solos de mata nativa (23,5 g kg-1) e os solos 

cultivados com pastagem por 20 anos (22,6 g kg-1).  

 

 

Biomassa Microbiana do solo 

 

A biomassa microbiana do solo (BMS) ou carbono da biomassa microbiana 

(C-BMS) é definida, conceitualmente, como a parte viva da matéria orgânica do solo 

excluindo-se as raízes e animais maiores do que aproximadamente 5x103 μm3 e, 

funcionalmente, atua como agente de transformação da matéria orgânica, na 

ciclagem de nutrientes e no fluxo de energia. Contém, em média, de 2 a 5 % do C 

orgânico do solo (Jenkinson e Ladd, 1981; Wardle, l992).  A BMS é mais sensível as 
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mudanças iniciais no conteúdo de matéria orgânica do solo do que a determinação 

de Corg (Jenkinson e Rayner, 1977; Powlson et al., 1987; De-polli e Guerra, 1997). 

 A BMS não é uma estimativa da atividade dos microrganismos, mas da 

massa microbiana viva total, com base na concentração de algum elemento ou de 

alguma substância celular. Os valores de C-BMS indicam o potencial de reserva de 

C no solo, que participa do processo de humificação. Portanto, quanto maior a 

biomassa microbiana, maior será a reserva de carbono do solo, o que expressa 

menor potencial de decomposição de matéria orgânica (Rodrigues, 1997).  

 Com o objetivo de avaliar os efeitos de plantios de Acacia mangium, 

localizados no Cerrado do Estado de Roraima, no Corg e C-BMS, Simões et al. 

(2010), observaram que o plantio em fileiras duplas proporcionou aumento da 

biomassa microbiana do solo em relação ao plantio homogêneo e ao Cerrado de 

referência, com valores variando de 322,3 a 191,6 mg kg-1 na camada de 0-20 cm do 

solo. Souza et al. (2006) observaram que o C-BMS sofreu reduções de 80, 68, 56 e 

38% para as áreas sob nabo, sorgo, milheto e pastagem, respectivamente, em 

relação ao cerrado. 

 

 

Respiração Basal do Solo (RBS) 

 

A respiração basal do solo (RBS) corresponde à soma total de todas as 

funções metabólicas nas quais do CO2 é produzido e ocupa posição importante no 

ciclo do C nos ecossistemas. Os principais responsáveis pela maior liberação de 

CO2 são as bactérias e os fungos, através da degradação da matéria orgânica (MO). 

A disponibilidade de C no solo tem sido descrita por Cattelan e Vidor (1990) como 

fonte contribuidora para o aumento da RBS. 

A avaliação da RBS é uma técnica frequentemente empregada para 

quantificar a atividade microbiana (Alef e Nannipieri, 1995). Na medida em que 

determinada biomassa microbiana se torna mais eficiente na utilização de recursos 

do ecossistema, menos carbono é perdido como CO2 pela respiração basal e uma 

fração significativa de carbono é incorporada à biomassa microbiana (Insam e 
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Domsch, 1988). O aumento na RBS pode ser o primeiro sinal de estrese. Durante 

um estrese há direcionamento de mais energia para a manutenção celular, de forma 

que uma proporção de carbono da biomassa será perdida como CO2 (Araújo e 

Monteiro, 2007).  

Silva et al. (2007) encontraram repostas significativas nos valores de 

respiração basal do solo com relação aos sistemas de manejo e às épocas de 

amostragem. Observou-se que o solo sob plantio direto apresentou maior valor 

médio de RBS nas amostragem feita nas épocas de pré-plantio das culturas de 

cobertura do solo, no pré-plantio do feijoeiro e na floração do feijoeiro, sendo os 

valores respectivamente, 13,0, 5,6 e 2,2 mg C kg-1 de solo dia-1 para cada época.  

Em trabalho realizado por Silva et al. (2008) os autores observaram maior 

liberação de CO2, na profundidade de 0–10 cm, no cerrado nativo, cerca de 275,7 μg 

g-1 h-1 CO2, indicando maior atividade da microbiota, possivelmente estimulada pela 

constante deposição de substratos orgânicos e grande quantidade de raízes. Por 

sua vez, os menores valores de respiração basal ocorreram no cultivo convencional 

com milho (104,3 μg g-1 h-1 CO2) e no cultivo convencional com eucalípto (114,4 μg 

g-1 h-1 CO2). Entretanto, segundo os autores essa variável não foi um indicador 

eficiente para refletir o efeito dos diferentes sistemas de manejo do solo. 

 

 

Quociente Metabólico (qCO2) 

O quociente metabólico do solo (qCO2) é utilizado como sensível indicador de 

estresse quando a C-BMS é afetada, sendo obtido pela razão entre a RBS por 

unidade de C-BMS e tempo, muito importante no entendimento das transformações 

e perdas nos compartimentos orgânicos do solo (Silva et al., 2007). O qCO2 prediz 

que a biomassa microbiana se torna mais eficiente a partir do momento que menos 

C é perdido na forma de CO2 pela respiração, possibilitando assim, maior 

incorporação de carbono aos tecidos microbianos (Dionísio et al., 2016), assim, 

valores mais elevados de qCO2 indicam maior consumo de C prontamente 

mineralizável, elevando a perdas de CO2, o que não é desejável (Tótola e Chaer, 

2002). 
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Menores valores de qCO2 indicam biomassa eficiente, que se encontra num 

ambiente equilibrado, podendo estar relacionados com áreas de maior diversidade 

vegetal (Anderson, 2003). A biomassa microbiana “eficiente” tem menor taxa de 

respiração basal em relação à biomassa microbiana “ineficiente” (Wardle, 1994). 

Assim, a respiração basal e o quociente metabólico associados ao carbono da 

biomassa constituem um bom indicador da funcionalidade do sistema, portanto um 

bom indicador da qualidade do solo (Carvalho, 2005). 

O quociente metabólico (qCO2) indicou que a biomassa microbiana foi menos 

eficiente na utilização dos compostos orgânicos, liberando mais C na forma de CO2 

e incorporando menos C aos tecidos microbianos, nos sistemas caracterizados por 

manejo mais intensivo do solo, em trabalho desenvolvido por Silva et al. (2008) em 

Latossolo Vermelho-Amarelo ácrico típico, sob Cerrado nativo e diferentes sistemas 

de manejo, na região Campos das Vertentes (MG). 

 

 
2.3.2 Atividade Enzimática 

 

Protease 

 
Estima-se que cerca de 40% do N total do solo é material oriundo de 

proteínas, glicoproteínas, peptídeos e aminoácidos. As proteases são enzimas que 

catalisam a hidrólise de proteínas, liberando no estádio final de hidrólise, uma 

mistura de aminoácidos. Os aminoácidos liberados são passíveis de sofrer 

desanimação, liberando o nitrogênio na forma amoniacal (Peixoto, 2010). Assim, a 

hidrólise das proteínas constitui o primeiro passo na mineralização do nitrogênio 

protéico que chega ao solo através da incorporação dos restos culturais, fertilizantes 

orgânicos ou pela morte de organismos. 

O comportamento da microbiota do solo depende da qualidade da e da 

quantidade dos resíduos que são adicionados ao mesmo (Silva, 2009), e a atividade 

de enzimas como a protease tem sido citadas como sensíveis indicadores de 

mudanças no solo induzidas pelo manejo, devido a forte relação com a MO do solo 

(Tejada et al., 2006). 
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Em estudo realizado por Alves et al. (2010), os autores observaram que a 

aplicação de doses crescentes de biossólidos em dois tipos de solos aumentou a 

bioatividade das proteases, tendo maior incremento com as doses situadas entre 10 

e 15 t ha-1 declinando sensivelmente nas doses maiores. Zago et al. (2016)  

encontraram resposta da protease ao tipo de manejo, tipo de cultura implantada no 

solo e sazonalidade, sendo os maiores valores de atividade da enzima encontrados 

em áreas de mata mesófila e área de cana-de-açúcar sob cultivo orgânico adubado 

com torta de filtro e vinhaça diluída, em estudo realizados em municípios do Estado 

de Goiás.  

Avaliando os efeitos da lotação de ovinos (LO) a atividade proteolítica, Garcia 

e Nahas (2007) determinaram que a atividade enzimática variou de 922,1 a 3.075,64 

μg g-1 de tirosina no solo seco, havendo diminuição significativa da atividade 

proteolítica na seguinte ordem: pastos com baixa LO > controle >pastos com alta 

LO, concluindo assim que, pastos com baixa lotação de ovinos propiciaram na 

atividade enzimática do solo. 

 

Desidrogenase  

As desidrogenases são enzimas que catalisam a oxidação de substratos 

orgânicos pela remoção de elétrons e hidrogênios, os quais são recebidos por uma 

coezima como NAD+ ou FAD+ (Melo et al., 2010). A atividade das desidrogenases 

no solo reflete a atividade oxidativa total da microbiota, e como 

são enzimas endocelulares, estão presentes somente em células viáveis sendo de 

baixa atividade quando em estado livre no solo, assim, podem atuar como um bom 

indicador da atividade biológica (Costa, 1997). Desse modo, as desidrogenases têm 

sido consideradas um indicador sensível da atividade biológica em resposta às 

mudanças impostas pelo uso e manejo do solo (Ceccanti et al., 1994; Roldán et al., 

2005). 

Estudando a atividade da desidrogenase em resposta a aplicação de adubo 

orgânico durante 16 anos, Chu et al. (2007) constataram que essa fertilização 

aumentou a atividade de desidrogenase. Omidi et al. (2008) observaram que a 

atividade da desidrogenase aumentou sob práticas conservacionistas do solo e, por 
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detectar efeitos para além da camada superficial do solo, foi apontada como bom 

indicador de qualidade do solo.   

Araújo et al. (2009) estudaram em  condições de casa de vegetação, o efeito 

de doses de lodo de esgoto e constataram que o aumento da atividade da 

desidrogenase no solo apresentou correlação significativa com o aumento das doses 

de lodo aplicadas ao solo, concluindo que as doses de lodo avaliadas estimulam a 

atividade enzimática no solo. 

 

 

Celulase 

 

A celulase e uma enzima que catalisa a hidrolise da celulose em unidades de 

celobiose, que é um dissacarídeo formado por unidades de glicose em ligação 

glicosídica β 1,4. A celobiose é posteriormente hidrolisada pela β -glicosidase, de tal 

modo que a hidrolise total da celulose resulta em muitas moléculas de glicose 

(Pancholy e Rice, 1973; Peixoto, 2010). 

O LE no solo atua como fonte de energia para o desenvolvimento dos 

microrganismos. Através deste estímulo, a atividade da celulase é aumentada e a 

degradação dos carboidratos fornece o substrato prontamente disponível. As 

celulases estão envolvidas na ciclagem do C pela e decomposição e liberação de 

fonte de energia como a glicose (Deng e Tabatabai, 1996). Bilgo et al. (2007) após 

cinco anos de experimentos, encontraram alta atividade de celulase nas parcelas 

que passaram por pousio do que naquelas cultivadas em estudo na África, o que 

atribuiu à sensibilidade da enzima ao manejo do solo. 

Cordeiro et al. (2012) encontraram resposta positiva para atividade da 

celulase. Segundo os autores a atividade enzimática no solo rizosférico foi 

consideravelmente maior (85 %) do que no solo não rizosférico, sendo que no 

primeiro a cultura do milho promoveu maior atividade enzimática (334 μg glicose g-1 

solo 24 h-1), maior resultado encontrado entre as culturas estudadas pelos autores. 
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2.4 Nitrogênio  
 

Cerca de 78,3% do nitrogênio está presente na atmosfera, na forma molecular 

N2, sendo esta, o maior reservatório desse nutriente. O N é o nutriente exigido em 

maior quantidade pela maioria das espécies vegetais, sendo assim considerado um 

macronutriente, e faz parte de várias estruturas nas plantas superiores, como 

constituinte de aminoácidos, estimula a formação e desenvolvimento de gemas 

floríferas e frutíferas, promove maior vegetação e perfilhamento e aumenta o teor de 

proteína (Novais et al., 2007), entre outras propriedades.  

É absorvido via solo pelas plantas como cátion (NH4
+) ou ânion (NO3

-), sendo 

a segunda mais abundante (Epstein e Bloom, 2004), estando sujeito a diversas 

reações no solo (Malavolta, 2006). Consequentemente, ele é o elemento com maior 

número de pesquisas no que se refere à nutrição de plantas, bem como à dinâmica 

no solo, com ênfase para as perdas das formas nitrogenadas iônicas (Hansen et al., 

2000; Mantovani et al., 2007).  

Calcula-se que a eficiência de seu uso em cereais, no mundo, seja de apenas 

33% (Raun e Johnson, 1999) e que o seu custo é o mais elevado dentre os 

nutrientes utilizados na adubação. Neste sentido, fontes alternativas, como os 

adubos orgânicos, são apontadas como formas de minimizar as perdas de nitrogênio 

e o custo com o fertilizante químico. Isto porque, os adubos orgânicos disponibilizam 

os nutrientes gradativamente, à medida que são mineralizados. Nessa questão o 

lodo de esgoto apresenta-se como uma alternativa.  

 

2.5 Nitrogênio no Solo  
 
 

No solo, o N pode estar presente na forma inorgânica ou orgânica, sendo esta 

última não assimilada pelas plantas e representa cerca de 98% do N total do solo 

(Raij, 1991). Assim, para que o nutriente seja absorvido ele deve passar por um 

processo de mineralização (Carvalho e Zabot, 2012). Dessa forma, com a atuação 

de fungos e bactérias heterótrofos presentes no solo, compostos orgânicos ligados a 

MO como proteínas, aminoácidos e outros são hidrolisados, originando amônio 
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(NH4
+). Esse processo de quebra e liberação de N proteico é chamado aminização, 

e a transformação de N proteico em NH4
+ é denominado amonificação.  

O nitrogênio produzido na forma de NH4
+ pode ser perdido por volatilização, 

ser imobilizado a partir da absorção pelas plantas, da utilização pelos 

microrganismos em processos metabólicos ou pela adsorção nos coloides ou na MO 

do solo. Pode ser transformado em NO3
- (Camargo et al., 2008). Essa transformação 

se dá pelo processo de nitrificação que ocorre por ação de bactérias autotróficas dos 

gêneros Nitrossomonas e Nitrobacter, que usam o nitrogênio mineral e carbono 

inorgânico (CO2) como forma de energia (Usepa, 2009). Sendo assim, o NH4
+ é 

oxidado a nitrito (NO2
-) e posteriormente a NO3

-, conforme condições aeróbicas do 

meio, e assim disponibilizado às plantas (Townsend, 2011).  

O NO3
- é a forma mineral de nitrogênio predominante nos solos e, devido ao 

predomínio de cargas negativas na camada arável dos solos tropicais, a sua 

adsorção eletrostática é insignificante. Desta forma, o nitrato permanece na solução 

do solo, o que favorece a sua lixiviação no perfil para profundidades inexploradas 

pelas raízes (Ceretta e Fries, 1997), sendo esta, no geral, a principal forma de perda 

do nitrogênio no solo (Ward et al., 2007). A movimentação descendente do nitrato 

não é desejável abaixo da zona das raízes, pois, além dele não ser absorvido pelas 

plantas, pode contaminar as águas subterrâneas (Broussard e Turner, 2009).  

 

 

2.6 Disponibilidade de Nitrogênio no Solo com Uso do Lodo de Esgoto  
 
 

A fixação industrial (Haber-Bosch) e a fixação biológica de nitrogênio FBN 

possuem maior potencial de fornecimento de N no sistema solo–planta, sendo a 

primeira um processo com custos elevados para produção de fertilizantes 

nitrogenados e a FBN contribui de 139 e 170 milhões de toneladas de N por ano 

(Prado, 2008). Por ser o N um elemento requerido em grandes quantidades pela 

planta, a adição do nutriente ao solo dá-se em grandes proporções o que aumenta o 

custo de produção em áreas agrícolas e a possibilidade de perda do nutriente no 
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ambiente. Assim, a utilização de resíduos orgânicos em áreas agricultáveis se torna 

indispensável. 

Na agricultura, a aplicação de lodos de esgoto tem sido sugerida como uma 

saída que mais apresenta benefícios do que prejuízos ao ambiente. Isso porque, ao 

mesmo tempo em que se dar um destino correto a um passivo ambiental, adiciona-

se ao solo um material que pode melhorar seus atributos químicos, físicos e 

bioquímicos (Gu et al., 2013; Singh e Agrawal, 2008), ao promover junto ao sistema 

solo-planta a reciclagem de energia e de nutrientes. Em consequência de sua 

riqueza em nutrientes, principalmente N, o lodo de esgoto tem sido utilizado em 

muitos países como fertilizante (Binder et al., 2002). 

Dependendo da sua origem e da qualidade do tratamento empregado ao LE, 

a disponibilidade de nitrogênio pode variar entre 0% a 11% (Stephenson, 1955, 

Serna e Pomares, 1992, Boeira et al., 2002). Considerando que 50–90% do 

conteúdo de nitrogênio total presente no LE está na forma orgânica, principalmente 

proteínas e aminoácidos (Andrade, 2004), o conhecimento dos principais processos 

envolvidos nas transformações desse nutriente no solo é de grande importância. 

Assim, não somente a concentração de N presente no lodo determina o 

fornecimento do nutriente para as culturas, sendo necessário conhecimento 

relacionado à degradação microbiológica do N orgânico do resíduo a fim de prever 

seu comportamento no solo e, com isso, a definição de parâmetros úteis ao 

estabelecimento das doses máximas a serem aplicadas aos solos, em função do N 

disponibilizado às plantas (Boeira et al., 2002). 

A Resolução CONAMA 375/2006 estabelece que as doses de LE devem 

atender as necessidade de N das plantas, porém, em quantidade que não gere 

excesso de NO3
-. Tsutiya (2001) alerta que quantidades acima de 20 Mg ha-1 de LE 

podem ser inadequadas, principalmente ao admitir o potencial de acumulação após 

repetidas aplicações. Luczkiewicz (2006) constatou que compostos nitrogenados 

como NO3
- e NH4

+, como também alguns elementos traço (níquel e cádmio) 

provenientes do LE podem ser lixiviados e atingir profundidades superiores a 0,8 m 

do solo, podendo a vir contaminar águas subterrâneas. 
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Aplicações sucessivas do LE permitem aumentar o teor de N potencialmente 

mineralizável, incrementando significativamente a disponibilidade do nutriente no 

solo, e proporcionando maior eficiência na disponibilidade de N em longo prazo 

(Pires et al., 2015). Boeira e Maximiliano (2009) sugerem que há efeito das 

aplicações anteriores sobre o potencial de mineralização do nitrogênio, e 

recomendam cuidado ao considerar o efeito residual dessas aplicações. 

 

 
3. HIPÓTESES E OBJETIVOS 

 
 

3.1 Hipóteses 
 

Por se tratar de um resíduo que promove incremento na matéria orgânica do 

solo e devido a sua riqueza em nutrientes como o nitrogênio, supõe-se que, ao ser 

aplicado durante 21 anos em áreas agrícolas o lodo de esgoto: 

 Melhore a qualidade do solo pela influencia na atividade biológica e 

intensificação enzimática. 

  Influencie nos teores de nitrogênio no solo, o que consequentemente 

disponibiliza quantidades satisfatórias de nitrogênio para a nutrição 

adequada da cultura do milho, causando incremento nos teores do 

nutriente na folha diagnose. 

 

3.2 Objetivo Geral 

O objetivo com esse estudo foi avaliar o efeito da aplicação de doses de lodo 

de esgoto (LE) sobre a atividade enzimática e biológica na profundidade de 0,00 – 

0,10 m em um Latossolo Vermelho eutroférrico (LVef) e em um Latossolo Vermelho 

distrófico (LVd) no 21° ano de aplicação, e também N total na folha diagnose do 

milho. 
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3.3 Objetivos Específicos 

 Determinar a atividade das enzimas protease, desidrogenase e 

celulase na camada superficial (0,00 – 0,10 m) dos solos LVef e LVd 

no 21° ano de tratamento com lodo de esgoto; 

 Estimar do solo: carbono orgânico (Corg), carbono na biomassa 

microbiana (C-BMS), respiração basal e quociente metabólico (qCO2) 

na camada de 0,00 – 0,10 m dos solos LVef e LVd no 21° ano de 

tratamento com lodo de esgoto; 

 Determinar os teores de N total, amônio e nitrato, na camada de 0,00 – 

0,10 m dos solos LVef e LVd no 21° ano de tratamento com lodo de 

esgoto; 

 Determinar o teor de N total na folha diagnose do milho no 21° ano de 

tratamento com doses de LE. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 

  4.1 Localização do Experimento 

          O experimento foi inicialmente instalado, em campo, em novembro de 1997, e 

vem sendo conduzido em duas áreas na Fazenda de Ensino e Pesquisa da 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade “Júlio de Mesquita 

Filho” – UNESP – Campus de Jaboticabal – SP, localizado a 550 m acima do nível 

do mar, nas coordenadas geográficas 20°10’46,81” S e 48°17’07,85” W. O solo de 

textura muito argilosa é classificado como Latossolo Vermelho eutroférrico (LVef) e o 

outro solo de textura média é classificado como Latossolo Vermelho distrófico (LVd)  

(EMBRAPA, 2006). O material geológico de formação dos solos é o basalto do 

Grupo São Bento, formação Serra Geral (IPT, 1983).  

       O Clima é classificado como subtropical, segundo a classificação de Köppen 

(Alvares et al., 2013), com chuvas de verão e inverno relativamente seco (Aw), 

temperatura média de 22,3° e médias anuais de 1.423,9 mm de precipitação 

pluviométrica. A precipitação durante o período do experimento de novembro a 

março no ano agrícola 2017/2018 foi de 779,9 mm e encontra-se detalhada na 

Figura 1 assim como também, as atividades realizadas em cada mês. 
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Figura 1. Precipitação durante o período de novembro de 2017 a março de 2018. 
Fazenda Experimental FCAV, UNESP, Jaboticabal/SP. 

 

4.2 Histórico do Experimento 

 

Durante os 21 anos de experimento, as áreas estudadas vêm recebendo 

anualmente doses de lodo de esgoto, adotando-se no início do experimento os 

tratamentos: Controle (sem aplicação do lodo de esgoto); 2,5 Mg ha-1; 5 Mg ha-1 e 10 

Mg ha-1 de lodo de esgoto em base seca. Devido à falta de resposta da dose 2,5 Mg 

ha-1 em relação as demais, esta dose foi substituída para uma dose de 20 Mg ha-1 no 

ano agrícola 2000/2001. As áreas já foram cultivadas com girassol, crotalária e 

milho, e já recebeu LE advindo de Estações de Tratamentos de Esgoto (ETEs) das 

cidades de Barueri, Franca e Monte Alto no Estado de São Paulo. Na Tabela 1 estão 

descritos as culturas utilizadas e os tratamentos, como também as estações de 

Tratamento de Esgoto de onde originou o lodo de esgoto em todos os anos de 

experimento. 
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Tabela 1.  Histórico da área experimental.  

Ano Agrícola Doses de LE¹ (ha-1) Cultura Origem do Lodo 

 T1 T2 T3 T4   

1997/1998 0 2,5 5,0 10,0 Milho Barueri/SP               

1998/1999 0 2,5 5,0 10,0 Milho Barueri/SP 

1999/2000 0 2,5 5,0 10,0 Girassol Barueri/SP 

2000/2001 0 20,0 5,0 10,0 Crotalária Barueri/SP 

2001/2002 0 20,0 5,0 10,0 Milho Barueri/SP 

2002/2003 0 20,0 5,0 10,0 Milho Barueri/SP 

2003/2004 0 20,0 5,0 10,0 Milho Barueri/SP 

2004/2005 0 20,0 5,0 10,0 Girassol Barueri/SP 

2005/2006 0 20,0 5,0 10,0 Milho Franca/SP 

2006/2007 0 20,0 5,0 10,0 Milho Franca/SP 

2007/2008 0 20,0 5,0 10,0 Milho Barueri/SP 

2008/2009 0 20,0 5,0 10,0 Milho Barueri/SP 

2009/2010 0 20,0 5,0 10,0 Milho Barueri/SP 

2010/2011 0 20,0 5,0 10,0 Milho Monte Alto/SP 

2011/2012 0 20,0 5,0 10,0 Milho Monte Alto/SP 

2012/2013 0 20,0 5,0 10,0 Milho Monte Alto/SP 

2013/2014 0 20,0 5,0 10,0 Milho Monte Alto/SP 

2014/2015 0 20,0 5,0 10,0 Milho Franca/SP 

2015/2016 0 20,0 5,0 10,0 Milho Monte Alto/SP 

2016/2017 0 20,0 5,0 10,0 Milho Monte Alto/SP 

2017/2018 0 20,0 5,0 10,0 Milho Monte Alto/SP 

         ¹ Lodo de esgoto na base seca. 

 

  4.3 Instalação e Condução do Experimento no 21° Ano (2017/18) 

Antes da instalação do experimento em campo, foi realizada a amostragem 

do solo para análise química da fertilidade (Tabela 2), coletando 10 amostras 

simples em cada parcela para formação da amostra composta. A calagem foi feita 

cerca de 60 dias antes da semeadura, com calcário a PRNT 67%, objetivando elevar 

a saturação por base do solo a 70%. O lodo de esgoto foi advindo da ETE de Monte 

18 



 
 

Alto (SP), com umidade 0,46 g g-1, contendo 42,9 g kg-1 de N e 3,0 g kg-1 de K, e foi 

incorporado com grade, ao solo, 45 dias após a calagem.  

 

 

Tabela 2. Fertilidade do LVef e LVd antes da aplicação do Lodo de esgoto no 21° 
ano de experimento. 

T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

 

pH  MO P  S  Ca  Mg  K  Al  
H+Al  

Soma 
Bases  CTC  

Sat. 
Bases  

  

CaCl2 g dm
-3

 -- mg dm
-3

--- -----------------------------mmolc dm
-3

------------------------ V% 

       LVef      

T0 5,0 25,5 31,2 53,6 27,4 11,9 1,8 1,3 32,0 41,2 73,2 55,3 

T5 5,2 20,6 28,9 11,9 36,5 15,1 1,5 0,2 24,4 53,1 77,5 68,4 

T10 5,0 24,7 41,2 15,4 37,6 15,9 2,2 0,6 30,5 55,8 86,4 64,2 

T20 4,8 27,6 83,5 24,4 24,6 10,5 2,5 0,8 35,6 37,6  73,3 50,7 

       LVd       

T0 4,9 20,3 37,1 13,6 24,8 9,2 1,5 0,6 25,4 35,6  61,0 58,3 

T5 5,0 21,7 36,2 5,2 29,6 11,0 1,6 0,3 23,1 42,3                     65,5  64,7 

T10 5,0 26,8 74,3 5,9 27,0 11,9 1,5 0,7 27,8 40,4 68,2 59,0 

T20 4,8 22,9 93,9 10,9 23,5 10,4 1,3            1,0 34,8 35,2 70,1 48,8 

 

A cultura estudada foi o milho (Zea mays L.), cuja semeadura foi mecanizada 

na profundidade de 0,05 m, utilizando espaçamento de 0,9 m entre linhas e 0,2 m 

entre plantas. O ensaio foi disposto em delineamento de blocos casualizados (DBC) 

com quatro tratamentos e cinco repetições, totalizando 20 unidades experimentais 

com dimensões 6m x 10m, total 60m² e uma área útil de 32 m² em cada parcela. Os 

tratamentos foram escolhidos visando à necessidade nutricional de N da cultura, 

sendo 50%, 100% e 200% da necessidade de nitrogênio. Assim, as doses de lodo 

de esgoto aplicadas em cada tratamento foram 0, 5, 10 e 20 Mg ha-1. O tratamento 

controle (0 Mg ha-1) seguiu a fertilização mineral NPK na semeadura, tanto no LVef 

como no LVd, de acordo com a necessidade da cultura e recomendação do Boletim 

100 (Raij et al., 1997), como descrito na Tabela 3. 
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Tabela 3. Doses de N, P2O5 e K2O aplicada aos tratamentos, no vigésimo primeiro 
ano de aplicação de lodo de esgoto em LVef e LVd. 

N= sulfato de amônio (20% N), P2O5= superfosfato simples (18% P2O5) e K= cloreto de potássio 

(58% K2O). LVef= Latossolo Vermelho eutroférrico.  LVd= Latossolo Vermelho distrófico. 

 

Tanto a adubação de semeadura quanto a de cobertura foram aplicadas em 

dose única. Nos tratamentos que receberam as doses de lodo de esgoto e não 

atingiram necessidade nutricional de K foi suplementado com cloreto de potássio 

(KCl) até a dose ser atingida (Raij et al., 1997). Nas Tabelas 4 e 5 está descrito a 

quantidade de N e K fornecidas pelo lodo de esgoto, assim como a suplementação 

com KCl na semeadura e a adubação mineral de cobertura.  

 

 

 

 

 

 

Nutrientes 
0 

 (Mg ha-1) 
5 

(Mg ha-1) 
10 

(Mg ha-1) 
20 

(Mg ha-1) 

LVef                                

       Adubação de Semeadura kg ha-1 

N 
P2O5 
K2O 

30 
70 
50 

---- 
---- 
40 

---- 
---- 
50 

---- 
---- 
50 

               Adubação de Cobertura kg ha-1 

N 
P2O5 
K2O 

140 
---- 
40 

---- 
---- 
80 

---- 
---- 
40 

---- 
---- 
40 

Nutrientes 
0 

(Mg ha-1) 
5 

(Mg ha-1) 
10 

(Mg ha-1) 
20 

(Mg ha-1) 

                                      LVd  

               Adubação de Semeadura kg ha-1 

N 
P2O5 
K2O 

30 
70 
50 

---- 
---- 
40 

---- 
---- 
50 

---- 
---- 
50 

               Adubação de Cobertura kg ha-1 

N 
P2O5 
K2O 

140 
---- 
40 

---- 
---- 
40 

---- 
---- 
80 

---- 
---- 
80 
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Tabela 4. Quantidade de N e K fornecidas pelo lodo de esgoto e adubação 
complementar com KCl, em semeadura, no LVef e LVd no 21° ano de experimento.  

LE= Lodo de esgoto na base seca. K= cloreto de potássio (58% K2O). LVef= Latossolo Vermelho 

eutroférrico. LVd= Latossolo Vermelho distrófico. 

 

Tabela 5. Quantidade de N e K fornecidas em cobertura, para atender a 
necessidade da cultura, no LVef e LVd no 21° ano de experimento. 

N= sulfato de amônio (20% N) e K= cloreto de potássio (58% K2O). LVef= Latossolo Vermelho 
eutroférrico. LVd= Latossolo Vermelho distrófico. 

 

Cerca de 60 dias após a semeadura foi feita coleta da folha diagnose e de 

solo para análise das variáveis. Foram coletadas 12 folhas da linha 2 e 5, sendo a 

folha abaixo e oposta à primeira espiga (Malavolta et al., 1997). Com o auxílio do 

trado tipo holandês, foram coletadas 5 amostras simples de solo nas entrelinhas de 

cada parcela a cerca de  5 cm de distância da planta, na profundidade  0,0 – 0,10 m, 

Quantidade de N e K Fornecida pelo LE na Semeadura 

LVef e LVd 

Doses de LE  
(Mg ha-1) 

              N                             K 
                 ----------- kg ha-1----------- 

0 - - 

5 214,44 15,00 

10 428,88 30,00 

20 857,75 60,00 

Adubação Complementar com KCl (kg ha-1) 

0 - - 

5 - 43,1 

10 - 34,5 

20 - - 

Adubação de Cobertura 

Doses de LE  
(Mg ha-1) 

               N                                         K 
                ------------kg ha-1------------ 

 LVef    

0 700,00 68,95 

5 - 137,9 

10 - 68,97 

20 - 68,97 

LVd 

0 700,00 68,97 

5 - 68,97 

10 - 137,9 

20 - 137,93 
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camada de maior atividade microbiológica (Campbell,1982; Correa et al., 2009), e a 

partir das amostras simples foi feita a amostra composta.  

No laboratório de Biogeoquímica do Departamento de Tecnologia 

(UNESP/FCAV – Jaboticabal) o solo coletado foi seco e peneirado em peneira de 2 

mm para a obtenção da TFSA (terra fina seca ao ar). Anteriormente uma subamostra 

foi retirada da amostra composta de 0,0 – 0,10 m e acondicionada em freezer para 

determinação da atividade enzimática da protease. As folhas diagnose foram 

lavadas numa solução de ácido clorídrico (HCl) a 0,3% e depois em água 

deionizada, e secas na estufa de circulação forçada de ar á 65°. Depois de secas, as 

folhas foram trituradas em moinho de facas e retiradas subamostras para 

determinação de N total.  

 

 

  4.4 Análises Laboratoriais  

 

4.4.1 Protease 

 

Para atividade da protease, adicionou-se solução tampão Tris (pH 8,0) e 

caseína como substrato em 1g de solo que, posteriormente, foi incubado a 50 °C 

sob agitação por 2 h,  segundo a metodologia proposta por Alef e Nanipieri (1995).  

 

4.4.2 Celulase 

 

Para a avaliação da atividade da celulase (Pancholy e Rice,1973) as 

amostras de solo foram incubadas por 24 h a 30 ºC com o substrato de 

carboximetilcelulose a 1 % e solução tampão acetato fosfato. Para cada amostra 

fez-se um controle, ao qual não adicionou-se o substrato. No final da incubação 

retirou-se 1 mL do filtrado para tubos de ensaio e adicionou-se o reativo de cobre. 

Os tubos foram vedados com esferas de vidro e incubados em banho-maria, a 100 

ºC. Foi feita leitura da absorbância em espectrofotômetro.  
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4.4.3 Desidrogenase 

 

A desidrogenase foi determinada por método proposto por Alef e Nannipieri 

(1995). O método consiste em incubar amostra de solo com cloridrato de 

trifeniltetrazólio (TTC) a 30 °C por 24 horas, avaliando-se, após o período de 

incubação, a quantidade de trifenilformazan (TPF) por espectrofotometria.  

 

4.4.4 Carbono Orgânico (Corg) 

 

O teor de C orgânico foi determinado pelo método de Walkley & Black 

modificado (Raij, 2001). A oxidação do carbono da amostra de solo é feita com 

dicromato de potássio (K2Cr2O7 0,167 mol L-1) e ácido sulfúrico (H2SO4), a titulação é 

feita com sulfato ferroso amoniacal 0,4 mol L-1 e, no cálculo, usa-se o fator de 

correção 1,33 para compensar a oxidação parcial. 

 

4.4.5 Carbono na Biomassa Microbiana do Solo (C-BMS) 

 

O C-BMS foi avaliado pelo método proposto por Mendonça e Matos (2005) o 

qual consiste no uso de energia eletromagnética (micro-ondas), causando efeito na 

transferência de energia e temperatura, levando ao rompimento celular com 

liberação dos compostos intracelulares. Para cada amostra, foram usadas duas 

subamostras, uma fumigada e outra não-fumigada. As subamostras fumigadas 

foram irradiadas em forno micro-ondas da marca LG durante 13 minutos com 

potência de 700 W. Nas subamostras irradiadas e não irradiadas determinou-se o 

teor de C orgânico pelo método de Walkley & Black modificado (EMBRAPA, 1997). 

 

4.4.6 Respiração Basal (RBS) 

 

A estimativa da atividade respiratória foi determinada segundo Alef e 

Nannipieri (1995). O método consiste em incubar as amostras de solo por 3 dias a 

25° C. As amostras de solo foram acondicionados no fundo de um frasco hermético 

fechado, contendo solução de NaOH (0,05 mol L-1). 
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4.4.7 Quociente Metabólico (qCO2)  

 

O cálculo do qCO2 foi feito com base em Anderson e Domsch (1993), que 

consiste na razão entre a respiração basal e o C-BMS. 

 

4.4.8 Nitrogênio Total, Amônio e Nitrato no Solo 

 

A determinação do teor de nitrogênio total do solo deu-se pelo método de N-

Kjeldahl, segundo metodologia de Melo (1974).  

Os teores de NH4
+ e NO3

- foram determinados por extração com KCl 1mol L-1, 

metodologia descrita em Bremner e Keeney (1965) e modificada por Raij (2001). 

Desse extrato, utilizaram-se 20 ml para destilação em meio alcalino com óxido de 

magnésio e o volume recolhido após a destilação, cerca de 30 ml do destilado foi 

titulado em meio ácido para determinação do teor de NH4
+. Ao volume restante ainda 

existente no balão de destilação, adicionou-se liga de Devarda. O volume coletado 

após a destilação foi titulado em meio ácido e determinou-se o teor de NO3
-.  

 

4.4.9 Nitrogênio Total na Folha Diagnose 

 

O método utilizado foi o de micro Kjeldahl, descrito por Sarruge e Haag 

(1974). 

 

 

4.5 Análises Estatísticas 

 Os resultados foram submetidos à análise de variância e quando observado 

resultado significativo, aplicado o teste de Tukey, a 5% de probabilidade pelo 

software AgroEstat® (Barbosa e Maldonado Júnior, 2010). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Atividade Enzimática   

A atividade da enzima protease, nos dois solos estudados, foi influenciada 

pelas doses de LE (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Atividade enzimática nos solos LVef e LVd na profundidade de 0,0 – 0,10 
m no 21º ano de tratamento com LE. 
Doses de LE 

(Mg ha
-1

) 

Protease 
(mg Tirosina/kg

-1
TFSE h

-1
) 

Celulase 
(mg de glicose kg

-1
 TFSE h

-1
) 

Desidrogenase 
(µg TPF g

-1
  24h

-1
) 

  LVef  

0 1,33 d 5,50 a 153,99 a 
5 2,21 c 6,17 a 127,52 a 

10 3,00 b 4,22 a 140,06 a 
20 4,98 a 4,73 a 138,81 a 

CV(%) 11,32 23,78 13,56 

LVd 

0 1,21 d 6,31 a 55,41  b 
5 1,92 c 4,95 a 88,06  b 

10 12,95 b 6,83 a 129,08 a 
20 4,55 a 4,85 a 124,61 a 

CV (%) 11,95 19,76 18,90 
Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. LE= lodo de esgoto base seca. LVEf= Latossolo Vermelho eutroférrico. LVd= 

Latossolo Vermelho distrófico. 

 

É possível observar que a atividade da enzima aumentou em função do 

aumento das doses de LE. Esse resultado é satisfatório considerando que as 

propriedades do LE melhoram a qualidade biológica do solo por meio da matéria 

orgânica e dos nutrientes presentes em sua composição (Annabi et al., 2011; Roig et 

al., 2012). 

No LVef os valores da atividade enzimática das proteases variaram de 1,33, 

no tratamento controle, a 4,98 mg de Tirosina/kg-1 TFSE h-1 na dose de 20 Mg ha-1 

no LVd eles variaram de 1,21 a 4,55 mg de Tirosina/kg-1 TFSE h-1, no controle 

aedose de 20 Mg ha-1, respectivamente . Esse aumento na atividade da enzima, 

possivelmente ocorreu devido à função da protease de hidrolisar compostos 

orgânicos intensificando a sua atividade com o aumento da disponibilidade de 
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substrato proteico por meio da MO advinda do LE (Kandeler et al., 1999; Frade 

Júnior, 2007).  

Ao longo desses 21 anos de experimento o LE tem desempenhado um papel 

importante na microbiota dos solos. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Oliveira (2008) no 8º ano de experimento com doses de LE nas mesmas áreas LVef  

e LVd, onde o objetivo foi estudar os efeitos da adição de lodo de esgoto na 

atividade enzimática nos dois Latossolos cultivados com milho. Oautor observou que 

a atividade da protease no LVef e LVd foi crescente a partir do controle, tendo no 

segundo solo um leve decréscimo no tratamento 127,5 Mg ha-1, na camada de 0 – 

0,20 m do solo. Em contrapartida, na camada de 0,20 – 0,40 m a atividade da 

enzima foi reduzida. 

Resultados semelhantes também foram observados por outros autores: 

Lavezzo et al. (2016) encontraram respostas significativas da atividade proteolítica 

com a dose de 5 Mg ha-1 no 18º ano de experimento no LVef e Silva et al. (2009) 

encontraram maior atividade da enzima com a dose de LE advindo da unidade de 

tratamento de Franca (SP), utilizando a dose duas vezes do recomendado para N na 

cultura do milho AG4051, em experimento conduzido em Latossolo Vermelho 

distroférrico na Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP). 

A atividade da celulase não foi influenciada pelas doses de LE (Tabela 6). A 

celulase é uma enzima que catalisa a hidrolise da celulose em unidades de 

celobiose, resultando, no final da hidrólise, em muitas moléculas de glicose (Peixoto, 

2010). Assim, esse resultado pode ser atribuído, possivelmente, ao baixo teor de 

celulose no resíduo, que pode te sido digerido durante o tratamento do esgoto na 

ETE. Resultados semelhantes foram obtidos por Yada et al. (2015) no 17º ano de 

experimento tanto no LVef quanto no LVd.  

O LE influenciou na atividade da desidrogenase apenas no LVd. Os maiores 

valores foram nos tratamentos com as doses 10 e 20 Mg ha-1, 129,08 e 124,61 µg 

TPF g-1  24h-1, respectivamente.  

A atividade das desidrogenases no solo reflete a atividade oxidativa total da 

microbiota. Essas enzimas podem ser estimuladas pela adição de resíduos 

orgânicos ao solo ou por contaminantes presentes no resíduo. Em solos 
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contaminados a atividade da microbiota pode ser maior em decorrência do maior 

consumo energético para garantir a sobrevivência (Fraser et al.,1988).  

 

 

5.2 Atributos Biológicos 

Os valores de Corg variaram de 9,40 a 12,62 g kg-1 no LVef e de 7,06 a 12,71 

g kg-1 no LVd, sendo que no primeiro, o tratamento com 20 Mg ha-1 de LE 

proporcionou teores maiores, e no segundo não houve diferença entre as duas 

maiores doses de LE (Tabela 7).  

Tabela 7. Carbono orgânico (Corg), carbono na biomassa microbiana (C-BMS), 
respiração basal e quociente metabólico (qCO2) na profundidade de 0,0 – 0,10 m, 
em um LVef e LVd submetido a tratamento com doses LE no 21° ano. 

Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. LE= lodo de esgoto base seca. LVEf= Latossolo Vermelho eutroférrico. LVd= 

Latossolo Vermelho distrófico. 

No 13º ano de experimento no LVef, Silva (2012) encontrou teores de C 

orgânico variando de 17,5 a 21,4 g kg-1. Em estudo realizado por Marchiori Júnior e 

Melo (1999) verificaram as alterações nos teores de Corg, em um solo de alta 

fertilidade natural mantido sob pastagem por 20 anos, pastagem por 25 anos e 

algodão por 10 anos, em relação ao mesmo solo sob mata natural. Os autores 

observaram que o teor de Corg foi afetado de modo significativo pelo tipo de uso de 

solo e pela profundidade de amostragem com valores de 22,6, 19,2, 15,6 e 23,5 g 

kg-1, respectivamente, na camada de 0-10 cm. Souza et al. (2006) observaram 

Doses de 
LE 

(Mg ha-1) 

Corg 
(g kg-1) 

C-BMS 
(mg kg-1 C) 

 

Resp. Basal 
(mg de C-CO2 kg-1 solo 

hora-1) 

qCO2 

(mg CO2 mg C-BMS 
h-1) 

      LVef  

0 9,40  c 352,92 a 4,67 c 0,01 b 
5 10,52 b 283,59 a 4,71 c 0,02 a 
10 11,15 b 345,47 a 5,48 b 0,02 a 
20 12,62 a 336,87 a 7,02 a 0,02 a 

CV (%) 4,28 17,57 3,60 17,30 

LVd 

0 7,06 c 391, 88 b                6,24  c 0,01 b 
5 9,80 b 285,31 c 6,70  bc 0,02 a 
10 11,73 a 488,13 a 7,26  ab 0,01 b 
20 12,71 a 464,06 a                7,68  a 0,01 b 

CV (%) 8,54 9,13 7,07 11,78 
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reduções no Corg, em relação ao cerrado, de 4%, 14%, 14% e 25% para as áreas 

cultivadas com nabo forrageiro, milheto, sorgo e pastagem, respectivamente. 

Os valores de C-BMS no LVef não variaram com as doses de LE (Tabela 7). 

Sullivan et al. (2006) ao avaliarem o efeito de doses de LE na biomassa microbiana 

do solo, também não observaram alterações, atribuindo os resultados a uma rápida 

adaptação da microbiota do solo. Considerando que a área deste trabalho já possui 

21 anos de aplicações sucessivas de LE a população microbiana pode estar 

adaptada à presença do LE acarretando menores flutuações na biomassa para 

alcançar um novo equilíbrio. 

 Albiach et al. (2001) estudaram o efeito da aplicação de doses de LE durante 

10 anos e também não encontraram diferenças entre os tratamentos. Resultados 

semelhantes a este também foram encontrados por Silva (2012) no 13º ano de 

aplicações das doses de LE no LVef e por Yada (2014) no 16º ano de experimento. 

Entretanto, no LVd os resultados aumentaram com as doses de 10 Mg ha-1 e 

não diferiu na de 20 Mg ha-1. Semelhantemente, Lopes (2001) encontrou um 

aumento inicial no C da biomassa de solos com a maior quantidade de resíduos 

orgânicos adicionada, atribuindo isso ao incremento no conteúdo de matéria 

orgânica e nutrientes no solo, o que favorece o crescimento microbiano. Esses 

resultados também corroboram com Quadros et al. (2011) que, visando avaliar as 

mudanças microbiológicas ocorrentes em um Argissolo Vermelho-Amarelo após a 

aplicação de dejeto suíno e calcário, os autores constataram que o C-BMS 

aumentou pela aplicação de dejetos suínos até as doses 12 e de 18 Mg ha-1, 

respectivamente. 

Possivelmente, o aumento no Corg pelas duas maiores doses de LE 

influenciou na biomassa microbiana neste trabalho. Santos et al. (2011) encontraram 

aumentos na biomassa microbiana após a aplicação de doses crescentes de 

resíduos industriais em virtude da disponibilidade de substratos orgânicos e 

nutrientes. Em experimento realizado por Trannin et al. (2007), após dois anos 

consecutivos da aplicação de LE no cultivo de milho, foram constatadas alterações 

na matéria orgânica do solo e aumento na biomassa microbiana. 

 

28 



 
 

A RBS em ambos os solos foi influenciada pelas maiores doses de LE, 

atingindo 7,02 e 7,68 mg de C-CO2/kg-1 solo/ hora-1 com a dose de 20 Mg ha-1, no 

LVef e LVd, respectivamente (Tabela 7).  

Esse resultado demonstra que a dose de 20 Mg ha-1 proporcionou menor 

eficiência à biomassa microbiana do solo na utilização da MO fazendo com que mais 

C fosse perdido na forma de CO2 quando comparado com os outros tratamentos. 

Insam e Domsch (1988) relataram que na medida em que a biomassa microbiana se 

torna mais eficiente, menos carbono é perdido como CO2 pela respiração basal e 

uma fração de carbono é incorporada à biomassa microbiana. 

Resultados semelhantes a este foram obtidos por Yada (2014) no 16º ano de 

tratamento com LE no LVef e LVd. A autora atribuiu o aumento da respiração basal 

do solo no tratamento que recebeu a dose 20 Mg ha-1 às elevadas concentrações de 

elementos-traço e de matéria orgânica presentes no LE, pois, o aumento na 

respiração sem o respectivo aumento na biomassa microbiana sugere a ocorrência 

de efeito tóxico do lodo de esgoto, nas doses mais elevadas, na microbiota do solo.  

Lopes (2002) também observou aumento na respiração basal do solo com o 

incremento no conteúdo de matéria orgânica e nutrientes. A adição de matéria 

orgânica aumenta a liberação de CO2, atribuída, principalmente, às populações 

metabolicamente ativas, que são as mais afetadas pelo excesso de elementos-traço 

no solo (Insam et al., 1996).  

O qCO2 no LVef, apresentou maior valor no tratamento com a dose de 20 Mg 

ha-1 de LE e diferiu apenas do tratamento controle. Já no LVd,  o maior valor de 

qCO2 foi observado na dose de 5 Mg ha-1devido ao menor valor de C-BMS nesse 

tratamento (Tabela 7). O qCO2 é a relação entre a quantidade de CO2 liberado do 

solo e a unidade de carbono da biomassa microbiana, por unidade de tempo, assim 

a perda de C na forma CO2 significa menor incorporação do carbono no tecido 

microbiano indicando que o ambiente pode estar sob estresse. Isso pode ser um 

claro indicativo da qualidade e eficiência dos microrganismos do solo (Anderson e 

Domsch, 1993).  
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O menor valor de qCO2 no tratamento com o controle no LVef mostram uma 

biomassa mais eficiente, em comparação com as demais doses, uma vez que foi 

observada menor perda de CO2 pela biomassa do solo, corroborando com o descrito 

por Yada (2014) no 16º ano de experimento. No LVd, os valores de qCO2 

demonstram eficiência da biomassa microbiana, com exceção da que recebeu a 

dose de 5 Mg ha-1, indicando que o sistema está em equilíbrio, otimizando os efeitos 

da atividade microbiana e liberando menos CO2 para a atmosfera (Gama-Rodrigues 

et al., 1997). Entretanto, de modo geral, os valores de qCO2 encontrados nos dois 

solos não estão elevados. 

Estudando o efeito das doses de LE no 13º ano de experimento no LVef, Silva 

(2012) observou aumento no qCO2 com as doses de 10 e 20 Mg ha-1. Souza et al. 

(2006) encontraram alto valor de qCO2 somente na área cultivada com sorgo sob 

plantio direto (0,0457 mg C-CO2 g-1 h-1 μg C g-1 solo), em relação as áreas de 

cerrado e pastagem. 

Jakelaitis et al. (2008) verificaram que, em solo mantido sob vegetação nativa 

ou quando houve intercalação entre agricultura e pecuária, os valores obtidos para 

qCO2 foram baixos, enquanto que, para pastagem exclusiva ou cultivo de milho os 

valores foram bem mais elevados, denunciando ambiente com maior grau de 

distúrbio ou que apresentam comunidade microbiana sob condições desfavoráveis 

ou submetidas a impactos negativos. 

 

 

5.3 Teores de Amônio, Nitrato e Nitrogênio Total nos Solos 

 

Os teores de N-NH4
+ e N-NO3

- no LVef foram maiores com a dose de 20 Mg 

ha-1 , com valores variando de 0,114 a 0,432 mg kg-1 e 0,450 a 5,803 mg kg-1, sendo 

que para o primeiro não houve diferença significativa no resultado com a dose de 5 e 

10 Mg ha-1 de lodo (Tabela 8).  
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Tabela 8. Teores de amônio (NH4
+), nitrato (NO3

-) e nitrogênio total (N Total) na 
profundidade de 0,0 – 0,10 m, em um LVEf e LVd submetido a tratamento com 
doses LE no 21° ano. 

Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. LE= lodo de esgoto base seca. LVEf= Latossolo Vermelho eutroférrico. LVd= 

Latossolo Vermelho distrófico. 

 

Nisso, observa-se que a maior dose de LE proporcionou maior quantidade de 

nitrogênio inorgânico no solo em comparação com a adubação mineral, o que atinge 

diretamente a planta, pois, é o N inorgânico que será absorvido e desempenhará 

suas funções na planta. Pires et al. (2015) encontraram resultados crescentes na 

concentração de N inorgânico em solos incubados sob aplicação sucessivas de lodo 

de esgoto em trabalhos feitos no Instituto Agronômico de Campinas (IAC – SP) e na 

Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna – SP). 

O comportamento observado no N amoniacal pode estar relacionado com a 

maior atividade da protease nestes tratamentos (Tabela 6), visto que, a atividade 

dessa enzima origina uma mistura de aminoácidos, que em decorrência de reações 

de desaminação, resultam em NH4
+ (Karaca et al., 2002; Peixoto, 2010). No LVd os 

teores de N- NH4
+ não mostraram diferenças significativas nos tratamentos, 

entretanto, os teores de N-NO3
- também foram maiores com a dose máxima (Tabela 

8). É possível observar que os valores de N nítrico em ambos os solos estudados 

Tratamentos 
(Doses de LE  Mg ha-1) 

NH4
+ 

( mg kg-1) 
NO3

- 

( mg kg-1) 
N Total 
( g kg-1) 

LVef 

0 

5 

10 

20 

0,114 b 
0,257 ab 
0,414 a 
0,432 a 

0,450 c 
1,140 c 
2,615 b 
5,803 a 

1,372 b 
1,380 b 
1,477 b 
2,029 a 

CV% 35,29 45,11 6,25 

Tratamentos 
(Doses de LE Mg ha-1) 

NH4
+ 

( mg kg-1) 
NO3

- 

( mg kg-1) 
N Total 
( g kg-1) 

LVd 

0 

5 

10 

20 

0,369 a 
0,214 a 
0,294 a 
0,351 a 

0,227 c 
0,484 bc 
1,591 b 
3,065 a 

1,286 b 
1,354 b 
2,005 a 
2,092 a 

CV% 39,57 47,58 9,92 
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foram maiores em relação ao N amoniacal, com exceção do tratamento com a dose 

0 Mg ha-1. Esse resultado é esperado, pois, no solo aerado o NH4
+ passa por 

processo de nitrificação, no qual é oxidado a NO3
- pela ação de bactérias 

quimioautotróficas (Cantarella, 2007). 

Ao analisar os teores de N amoniacal e nítrico no 18º ano de experimento no 

LVd, Delarica (2016) obteve resultado semelhante ao encontrado no 21º ano, em 

que, em função das doses, houve diferença significativa somente entre 5 e 20 Mg 

ha-1na camada arável, encontrando-se a maior concentração de amônio no 

tratamento que recebeu a maior quantidade do resíduo. Já para os teores de nitrato 

os valores variaram de 2,29 mg kg-1 no controle a 4,59 mg kg-1 no tratamento 20 Mg 

ha-1na camada de 0,0 – 0,20 m de profundidade do solo, sendo essa a maior 

concentração de NO3
- nessa profundidade. 

Os teores de N total no solo foram mais significativos nos tratamentos com as 

maiores doses de LE. No LVef, o teor total de N foi de 2,029 g kg-1 com a dose de 20 

Mg ha-1, enquanto que no LVd, os valores variaram de 1,286 a 2,092 g kg-1, não 

apresentando diferenças significativas entre os tratamentos com as doses 10 e 20 

Mg ha-1 (Tabela 8).  Esse resultado era esperado considerando que a MO que se 

acumula nessa região mais superficial do solo devido aos restos culturais que ficam 

sobre o solo de um ano para o outro e, também o aumento de MO pela aplicação do 

LE aumentou a quantidade de N orgânico influenciando assim no teor de N total. É 

importante considerar que a mineralização do N orgânico através da atividade da 

protease também pode ter tido efeito direto na quantidade de N inorgânico e 

consequentemente no N total.  

Os resultados obtidos por Macedo et al. (2011) no 11º ano de experimento no 

LVef, corroboram com os encontrados nesse trabalho. Segundo os autores, a dose 

acumulada de 167,5 Mg ha-1 de LE proporcionou maior quantidade de N total no 

solo, sendo a camada mais superficial (0–0,10 m) a de maior concentração. 

Entretanto, os valores encontrados pelos autores variam de 0,0632 g kg-1, no 

controle, a 0,0777 g kg-1 na maior dose acumulada, o que diferem dos resultados 

encontrados no 21ºano, sendo mais baixos do que os apresentados nesse trabalho 

(Tabela 7). Possivelmente, a quantidade de LE depositado no solo ao longo dos dez 
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anos posteriores proporcionou maior acúmulo de MO e consequentemente de N no 

solo.  

 

 

5.4 Nitrogênio Total na Folha Diagnose do Milho 

 

A avaliação do estado nutricional da folha diagnose de milho não foi 

influenciada estatisticamente pelas doses de LE aplicados (Tabela 9), porém, os 

teores de nitrogênio encontrados estão dentro da faixa adequada, para a cultura do 

milho, (27,5 a 32,5 g kg-1) de acordo com Malavolta et al. (1997).  

 

Tabela 9. Teores de nitrogênio total (N Total) na folha diagnose do milho cultivado 
em um LVef e LVd submetido a tratamento com doses LE 21º ano. 

Letras minúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. LE= lodo de esgoto base seca. LVEf= Latossolo Vermelho eutroférrico. LVd= 

Latossolo Vermelho distrófico. 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Macedo et al. (2011) e 

Delarica (2016) em folhas diagnose de milho no 11º e 18º ano de experimento, 

respectivamente, sendo que, para o primeiro, o teor de N na folha ultrapassou a 

faixa ideal e para o segundo os teores de N foram suficientes de acordo com 

Malavolta et al. (1997).  Os resultados obtidos nesse trabalho comprovam a 

capacidade do LE de fornecer N ao milho em quantidade suficiente para seu 

aproveitamento nutricional tanto quanto a adubação química convencional.  

 

N Total na Folha Diagnose (g kg-1) 

 Doses de LE 
( Mg ha

-1
) LVef LVd 

0  
5  
10  
20  

28,08 a 
27,64 a 
27,44 a 
26,50 a 

27,62 a 
27,90 a 
29,14 a 
29,86 a 

CV% 3,97 10,71 
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6. CONCLUSÔES 

 

A enzima protease apresentou maior atividade com a dose máxima de lodo de 

esgoto, 20 Mg ha-1, tanto no LVef quanto no LVd. As doses de 10 e 20 Mg ha-1 de LE 

influenciaram na atividade da desidrogense apenas no LVd. A atividade da celulase 

não foi influenciada pelo LE. 

A aplicação de lodo de esgoto aumentou o carbono orgânico nos solos. 

A dose de 20 Mg ha-1 de lodo de esgoto, na base seca, promoveu incremento 

na respiração basal e no quociente metabólico do solo LVef. No LVd o LE promoveu 

aumento no carbono na biomassa microbiana, respiração basal e não influenciou no 

quociente metabólico, podendo ser associado com o aumento da qualidade do solo. 

As maiores doses de lodo de esgoto proporcionaram maiores quantidades de 

nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrito e nitrogênio total no LVef. 

No LVd, o lodo de esgoto não influenciou nos teores de nitrogênio amoniacal, 

no entanto, as maiores doses de lodo de esgoto proporcionaram aumento nos teores 

de nitrogênio nítrico e nitrogênio total.  

As concentrações de nitrogênio na folha diagnose de milho não foram 

influenciadas pelas doses de lodo de esgoto, mas se encontram suficientes para o 

aproveitamento da cultura.  
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