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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo caracterizar o processo de
decomposição da fração orgânica de biossólidos, após aplicação no solo,
correlacionando com a composição química inicial da matéria orgânica (MO) dos
resíduos. Também foi objetivo, quantificar, no campo, o efeito de um biossólido alcalino
na MO de um Latossolo cultivado com eucalipto, após cinco anos da aplicação de doses
do resíduo ou de fertilizantes minerais. A degradação da MO de biossólidos foi avaliada
por meio da incubação de misturas de solo e cinco biossólidos, em dose correspondente
a 40 t ha-1, com quantificação do CO2 emitido durante um período de 70 dias. Os
biossólidos foram escolhidos em função de diferenças no sistema de tratamento de
esgotos e/ou condicionamento químico para desidratação e/ou etapa complementar
visando melhor adequação ao uso agrícola: BAC - biossólido anaeróbio condicionado
com cal e cloreto férrico e desidratado mecanicamente; BAP - biossólido anaeróbio
condicionado com polímero sintético e desidratado mecanicamente; BAS - biossólido
anaeróbio seco termicamente; BLP = biossólido proveniente de lagoas de estabilização,
condicionado com polímero sintético e desidratado mecanicamente; e CL - composto de
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lodo de esgoto obtido por compostagem em pilhas aeradas após mistura do BLP com
bagaço de cana-de-açúcar e restos de poda urbana. A MO dos biossólidos foi analisada
quanto aos teores totais, orgânicos e inorgânicos de C, N e P; teor de carbono solúvel em
água; frações do carbono orgânico em função de graus de oxidação; e teores de açúcares
solúveis, proteína bruta, lipídeos, hemicelulose, celulose, lignina, taninos e fenóis. Em
todos os biossólidos o C e o N predominaram em compostos orgânicos, enquanto que a
partição do P, entre compostos orgânicos e inorgânicos, foi função do tratamento dos
esgotos e/ou condicionamento para desidratação. As taxas de degradação dos biossólidos
foram, de modo geral, baixas e os menores valores foram observados para o BLP e o
CL, provavelmente devido a maior estabilidade da MO desses resíduos. Em todos os
biossólidos houve expressiva participação do compartimento protéico como constituinte
da MO, apresentando valores médios entre 25 e 46 % do total de MO. A proteína bruta
foi o parâmetro que melhor correlacionou com a taxa de degradação dos biossólidos ao
final de 70 dias de incubação (r = 0,999 e Prob. > t inferior a 10-4), sendo promissora sua
utilização no sentido de previsão da degradação da MO de biossólidos após aplicação no
solo. O estudo de caso, no campo, foi desenvolvido em área com Eucalyptus grandis
plantado em março de 1998 e fertilizado, quatro meses depois, com biossólido ou
fertilizantes minerais. Os tratamentos avaliados foram: (i) Controle; (ii) Fertilização
Mineral com N, P, K, B e Zn (Fert. Mineral) ; (iii) 10 t ha-1 de biossólido + K (10
t há-1); (iv) 20 t ha-1 de biossólido + K (20 t ha-1); e (v) 40 t ha-1 de biossólido + K
(40 t ha-1). Em setembro de 2003 foram coletadas amostras de solo das camadas 0-5,
5-10, 10-20, 20-30 e 30-60 cm. Em todas as amostras foram determinados os teores
totais de C e N e a densidade aparente. Nas amostras coletadas até 20 cm de
profundidade, foram feitas determinações de pH, frações de C-orgânico por graus de
oxidação, teores de alguns compostos orgânicos (açúcares solúveis, proteína bruta,
lipídeos, hemicelulose, celulose e lignina), CTC a pH 7,0 e CTC ao pH natural. Os
resultados praticamente não evidenciaram alterações na MO do solo, após cinco anos da
aplicação do biossólido ou de fertilizantes minerais. Os estoques médios de C e N, até
60 cm de profundidade, foram iguais a 92,86 e 4,41 t ha-1, respectivamente. Cerca de
50 % do total de C esteve no compartimento denominado lábil, o que é típico de
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