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Introdução 

Uma alternativa para minimizar a destinação inadequada dos esgotos domésticos é a sua utilização na agricultura 

como fonte de água e ou nutrientes. A respeito da realização desta prática, o conhecimento de alterações nas 

propriedades físicas do solo, como a argila dispersa em água (ADA), é de fundamental importância, pois impactam no 

uso e manejo, fornecendo informações sobre a sua qualidade e capacidade produtiva [1]. 

A ADA é a fração da argila do solo que pode ser suspensa por água, conforme Dontsova et. al. [2]. Esta 

determinação tem sido usada para avaliar a estabilidade de agregados e a suscetibilidade do solo à erosão hídrica, sendo 

que o maior teor de ADA indica tendência à menor estabilidade de agregados e menor resistência aos processos 

erosivos. 

Neste panorama, considerada a importância da bananicultura no Brasil, sobretudo na região norte de Minas Gerais, 

onde geralmente boas produtividades estão associadas à considerada demanda por água e nutrientes, torna-se 

imprescindível o estudo de técnicas alternativas e mais sustentáveis de produção agrícola, devendo-se conhecer a 

interferência destas em características técnicas da cultura.  

Dessa forma objetivou-se nesse trabalho avaliar a argila dispersa em água do solo cultivado com banana “Prata-Anã” 

fertirrigada com água residuária sanitária tratada em Janaúba - MG. 

 

Material e métodos 

O trabalho foi conduzido na Área Experimental da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais (COPASA), em Janaúba - MG, situada nas coordenadas geográficas 15º 49' 53'' S e 43º 

16' 20'' W, com altitude de 540 m, cujo clima é do tipo Aw (tropical chuvoso, com inverno seco), segundo a 

classificação de Köppen. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições. 

Os tratamentos consistiram na aplicação de diferentes doses de água residuária sanitária de tratamento terciário 

(ART) tomando-se por referência o limite máximo de aplicação anual (LMA) de 150 kg ha
-1

 de sódio (Na) [3] no solo, 

conforme descrito a seguir: T1: Testemunha (água limpa + adubação mineral); T2: 70%; T3: 130%; T4: 170% e; T5: 

200% de ART em relação ao LMA de referência. Após a aplicação da ART, foi feita a complementação hídrica 

utilizando-se água limpa, ambas via irrigação por microaspersão, para suprir a exigência da cultura. 

A cultivar de banana“Prata-anã” foi plantada em 05/05/2012 utilizando-se mudas micropropagadas no espaçamento 

de 3 x 2 m, sendo 4 linhas com 6 plantas linha
-1

, totalizando 24 plantas parcela
-1

. O manejo da irrigação foi feito com 

base na evapotranspiração diária de referência (ETo), calculada pelo método de Penman-Monteith [4], a partir dos 

dados obtidos em uma estação meteorológica portátil instalada na área experimental. 

O sistema de irrigação por microaspersão possuiu emissor de vazão média igual a 76 L h
-1

, à pressão de serviço de 

200 kPa, sendo utilizado um emissor para cada três plantas. As aplicações do efluente foram iniciadas aos 41 dias após 

o plantio sendo feita uma aplicação por semana. Ao final do primeiro ciclo de cultivo da cultura (434 DAP) foram 

retiradas quatro amostras simples de solo (uma por parcela, entre as linhas de microaspersores e as plantas de cada 

parcela útil) para a formação de uma amostra composta, nas profundidades: 0-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm. Nessas 

amostras foi quantificada a Argila Dispersa em Água (ADA) de acordo com metodologias descritas em EMBRAPA [5]. 

Os demais tratos culturais seguiram os recomendados para a cultura, conforme Borges e Souza [6].  

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F com significância ao nível de 5%. As profundidades de 

coleta foram comparadas separadamente. 

 

Resultados e discussão 

A dispersão de argila do solo pode ser provocada pela qualidade da água aplicada, seja por precipitação pluvial 

natural, seja por irrigação ou fertirrigação. Segundo McBride [7], a aplicação de água pode alterar as relações entre os 

diversos cátions do solo, dependendo de sua constituição química.  

As alterações na estrutura e consequentemente na porosidade do solo, em resposta à porcentagem de sódio trocável 

(PST) elevada, podem conduzir ao selamento superfícial e à formação de camadas impermeáveis em subsuperfície. 

Esses processos interferem negativamente nas propriedades físico-hídricas aumentando a suscetibilidade do solo à 

erosão e limitando o uso agrícola [8].  

                                                           
 



No presente trabalho, os valores de ADA não foram significativos, em nenhuma das profundidades avaliadas (Tabela 

1). Porém, Medeiros et al. [9] observaram redução da porcentagem de ADA utilizando água residuária de origem 

doméstica para fertirrigação do cafeeiro cultivado em um Cambissolo; já Montes et al. [10], trabalhando com aplicação 

de água residuária de origem doméstica em um Argissolo, verificaram que a dispersão das argilas aumentou com o 

tempo até 80 cm de profundidade e que este aumento foi mais pronunciado na camada de 0 a 10 cm. 

 

Considerações finais 

Nas condições deste estudo, o parâmetro ADA não apresentou diferença significativa em relação aos tratamentos 

utilizados. Sendo assim, se recomenda o uso da água residuária tratada para a irrigação de banana Prata-Anã, tendo 

como parâmetro a ADA, pois como dito na citação acima a qualidade da água residuária, não afetou a dispersão de 

argila no solo. 

Assim, torna-se viável a substituição parcial ou total de fertilizantes minerais (cujos preços aumentam 

consideravelmente ao passar dos anos) pela água residuária sanitária tratada como fonte de nutrientes na cultura da 

banana. 

Da mesma forma, propicia-se uma destinação ambientalmente correta para os efluentes sanitários que muitas vezes 

são lançados nos corpos d’água, reduzindo a demanda pelas fontes de água de qualidade, utilizadas atualmente para 

irrigação da cultura. 
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Tabela 1. Valores de Argila Dispersa em Água (ADA) em diferentes profundidades do solo, fertirrigado com diferentes doses de 

água residuária sanitária tratada (ART), tendo o sódio como referência. 

 

FV GL 
Quadrado médio 

0-20 cm 

Tratamento 4 4,8745ns 

Bloco 3 6,3152ns 

Resíduo 12 9,1852 

CV 
 

19,47 

MÉDIA 
 

15,57 

  
20-40 cm 

Tratamento 4 8,1275ns 

Bloco 3 1,8653ns 

Resíduo 12 3,5795 

CV 
 

8,97 

MÉDIA 
 

21,1 

  
40-60 cm 

Tratamento 4 22,8158ns 

Bloco 3 54,0807ns 

Resíduo 12 22,5344 

CV 
 

22,09 

MÉDIA 
 

21,49 

  
60-80 cm 

Tratamento 4 21,107ns 

Bloco 3 19,3125ns 

Resíduo 12 27,6383 

CV 
 

25,14 

MÉDIA 
 

20,92 
ns

 Não significativo pelo teste F (p<0,05). 

 

 

 


