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AVALIACAO DE ARTROPODOS ASSOCIADOS A 

CULTURA ADUBADA COM BIOSSOLIDO: ANO I, 

EM MILHO SAFRINHA 

Luiz Antonio Silveira Melo' 

0 biossolido ou lodo-de-esgoto considerado excelente condicionador do solo, alem de ser rico em materia 

organica, fosforo, nitrogenio e demais nutrientes essenciais as plantas. Em contraposic5o ao seu valor agronomic°, 

ele pode apresentar o inconveniente de conter metais pesados que, ao serem transferidos da matriz solo para 

plantas e animais, afetam a cadeia alimentar. Em outros parses, foram detectadas concentragoes principalmente de 

cadmio, cobre, chumbo e zinco, oriundos de acumulos no solo, em varios invertebrados. 

No Brasil, o biossOlido vem sendo utilizado em algumas culturas e por isso fundamental o estudo dos efeitos 

ambientais advindos dessa pratica. Assim, essa pesquisa objetivou, inicialmente, verificar a influencia de doses de 

biossOlidos aplicadas em parcelas de milho, na ocorrancia de lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) e 

lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus); na biologia em S. frugiperda; na ocorrencia de parasitismo em lagartas 

e na abundancia de microartrOpodos de solo. Esses estudos terao continuidade e serk acrescidos, no decorrer do 

tempo, de outros tamborn relevantes. 

0 estudo faz parte do projeto "Impacto ambiental do uso agricola do lodo de esgoto" e foi conduzido em area 

do Campo Experimental da Embrapa Meio Ambiente, cujo solo foi previamente analisado para estabelecer as doses 

de biossOlidos e de fertilizantes minerais a serem aplicados. 0 delineamento experimental foi em blocos 

casualizados com parcelas subdivididas, com tres repeticeies; a parcela principal foi com o tipo de biossOlido e as 

subparcelas com as doses. 

Devido a importancia da presenca de metais pesados em biossOlidos, foram selecionados para estudo dois 

tipos de lodos: um, proveniente de esgoto essencialmente domestico e praticamente isento de metais pesados 

(ETE de Franca, SP) e outro, de regi5o altamente industrializada e contendo contaminantes industriais (ETE de 

Barueri, SP). 
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As doses basearam-se na necessidade de N pela cultura de milho, aplicando-se 1, 2, 4 e 8 vezes a dose de N 

recomendada. Os tratamentos e doses por hectare, em base seca, foram: (1) Testemunha absoluta; (2) NPK 4-20- 

16 (400kg) e 35kg de N em cobertura ; (3) BiossOlido Franca dose 1 (3.000kg) mais 94kg de K); (4) Biossolido 

Franca dose 2 (6.000kg) mais 81,3kg de K); (5) BiossOlido Franca dose 4 (12.000kg) mais 56,2kg de K); (6) 

BiossOlido Franca dose 8 (24.000kg) mais 5,8kg de K); (7) Testemunha absoluta; (8) NPK 4-20-16 (400kg) e 35kg 

de N em cobertura; (9) BiossOlido Barueri dose 1 (8.095kg) mais 9,5kg de K); (10) BiossOlido Barueri dose 2 

(16.190kg); (11) BiossOlido Barueri dose 4 (32.380kg); (12) BiossOlido Barueri dose 8 (64.760kg). 

Os biossOlidos foram aplicados de 22 a 27 de marco de 1999 e imediatamente incorporados ao solo. A 

ennergencia das plantulas ocorreu a partir de 10 de abril. 

Avaliaram-se as plantas atacadas por lagarta-do-cartucho a cada duas semanas a partir do 16° dia da 

emergOncia das plantulas e os danos de lagarta-elasmo foram avaliados no 30° e no 50° dia. 

Dados biologicos de final de ciclo de S. frugiperda (taxa de pupacao, peso de pupas, mortalidade, duracao 

do period° pupa-adulto, taxa de emergencia de adultos) e taxa de parasitismo foram obtidos a partir de lagartas de 

instares finais coletadas nas parcelas contendo biossOlido de Barueri (tratamentos 7 a 12), dois meses apOs a 

emergencia das plantulas. As lagartas foram mantidas em sala climatizada e alimentadas com folhas de milho 

colhidas das respectivas subparcelas. 

A abundancia de acaros e colembolos de solo nos tratamentos foi estimada em amostras de solo colhidas 

em aneis com 5cm de altura e diametro de 4,5cm. Quatro aneis foram retirados por subparcela, 70 dias apos a 

emergencia das plantulas e a extracao dos microartropodos foi por funil de Tullgren modificado. 

A ocorrencia de lagartas nao foi influenciada pelos tratamentos. Entretanto, em laboratorio, lagartas de 

frugiperda que se alimentaram de folhagem das subparcelas com biossOlido de Barueri, tiveram maiores indices 

de mortalidade e parasitismo2, resultando em menor taxa de emergencia de adultos nesses tratamentos (Figura 1). 

isto possivelmente ocorreu por efeito de elementos contaminantes presentes no biossOlido, causando intoxicac5o 

de lagartas e resultando em morte e seqiielas; estas, provavelmente tornaram as lagartas sobreviventes mais 

suscetiveis ao desenvolvimento dos parasitOides, o que ocasionou major grau de parasitismo. Sendo assim, a 

primeira aplicacao de biossolido contaminado n'ao afetou esse inimigo natural. 

As populacoes de Acari apresentaram tend8ncias diferenciadas para cada biossOlido. Nas parcelas com 

biossOlido de Franca, aparentemente houve crescimento populacional nas doses 2, 4 e 8 (tratamentos 4, 5, 6), 

enquanto que naquelas com biossOlido de Barueri ocorreu decrescimo para essas mesmas doses (tratamentos 10, 

11, 12). Esses efeitos ficaram mais evidenciados para acaros oribatideos (Figuras 2 e 3), sugerindo que as doses 

mais elevadas do biossOlido contaminado desfavoreceram suas populacOes. 

Os colembolos nao foram afetados pelo biossOlido de Franca, porem, nos tratamentos com biossOlido de 

Barueri, Collembola foi mais abundante no tratamento com a menor dose (tratamento 9), havendo tendencia para 

decrOscimo da populacao a medida que as doses aumentaram. 

2 Parasitismo predominantemente por mosca Tachinidae. 
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Esses resultados s5o preliminares pois os efeitos dos biossOlidos na fauna, assim como dos metais 

pesados e de outros contaminantes, poder6o ser potencializados pelos seus acCimulos no solo, apos varias 

aplicagoes. 
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Figura 1. Porcentagem de emergOncia de adultos de S. frugiperda e porcentagem de 
parasitismo por taquinideo, nos tratamentos. T = testemunha absoluta; NPK = 
adubacao mineral; D1, D2, D4, D8 = doses de biossOlido da ETE de Barueri, SP. 
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Figura 2. Numero de acaros oribatideos coletados nos tratamentos. T = testemunha 
absoluta; NPK = adubacao mineral; D1, D2, D4, D8 = doses de biossOlido da 
ETE de Franca, SP. 
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Figura 3. Niimero de acaros oribatideos coletados nos tratamentos. T= testemunha 

absoluta; NPK = adubacao mineral; D1, D2, D4, D8 = doses de biossOlido da ETE 
de Barueri,SP. 
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