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RESUMO 
 
 

A mamoneira (Ricinus communi Linn) é uma planta bem adaptada às condições 
de semi-aridez, sendo considerada um grande potencial econômico para a Região Nordeste. A 
irrigação com esgoto doméstico tratado é, também, considerada uma alternativa para as 
regiões com escassez hídrica, devido ser uma fonte de água para essas regiões, além de 
proporcionar economia de fertilizantes. O óleo extraído das sementes da mamona, após o 
processo de esterificação, pode ser utilizado como biodiesel. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar a potencialidade do uso de esgoto sanitário tratado em lagoas de estabilização na 
irrigação da mamona, mediante a utilização de diferentes níveis e combinações de 
macronutrientes (Nitrogênio e Potássio) aplicados na adubação, e verificar o teor de óleo nas 
sementes produzidas. O experimento foi realizado em uma área anexa à Estação de 
Tratamento de Esgotos da Cidade de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. A 
cultivar da mamona foi a BRS 149 Nordestina, a qual foi irrigada com água de poço e esgoto 
doméstico tratado por lagoas de estabilização, pelo sistema de microaspersão. O experimento 
teve duração de 8 (oito) meses, janeiro a agosto de 2007. Foram implantadas duas áreas 
distintas: área para irrigação com água de poço (1.320m2), e área destinada à irrigação com 
esgoto tratado (1.277,25m2). Cada área possuía 04 blocos, 04 repetições. As repetições 
constavam de 17 parcelas, com 06 plantas. As parcelas foram numeradas de 1 a 17, indicando 
o tipo de adubação a ser aplicada. A adubação dos tratamentos variaram segundo as 
quantidades de Nitrogênio (00, 30, 60, 90 Kg/ha) e Potássio (00, 30, 60, 90 Kg/ha). 
Avaliaram-se a influência da irrigação com esgoto doméstico tratado na produtividade e na 
produção do óleo nos diversos tratamentos. Em geral, não houve diferenças significativas. A 
produtividade foi influenciada pela adubação nitrogenada, na qual as maiores produtividades 
foram obtidas para o tratamento N2K2. As maiores percentagem de óleo durante a irrigação 
com efluente tratado foram 60,78 e 61,22 %, obtidas, respectivamente, para os tratamentos 
N1K2 e N3K2, enquanto que para os tratamentos irrigados com água as maiores percentagens 
de óleo foram 61,27 e 60,89, obtidas, respectivamente, para os tratamentos N0K2 e N2K2. 

 

Palavras chaves: Ricinus communis, efluente, biodiesel, reúso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The castor bean (Ricinus communis Linn) is a plant well adapted to conditions of 
semi-arid and is considered a great economic potential for the Northeast Region. Irrigation 
with treated domestic sewage is also considered an alternative for those areas with water 
shortages due to be a source of water for these areas, while providing savings in fertilizer. The 
oil extracted from the seeds of the castor oil, after the process of esterification, can be used as 
biodiesel. The aim of this study was to evaluate the potential use of treated sewage into the 
stabilization ponds for irrigation of castor oil, using different levels and combinations of 
nutrients (nitrogen and potassium) fertilizer applied in, and check the oil content in seeds 
produced. The experiment was conducted in an area annexed to the treatment of sewage from 
the city of Aquiraz, in the metropolitan region of Fortaleza. A cultivar of castor oil was the 
BRS Nordestina 149, which was irrigated with well water and domestic sewage treated by the 
stabilization ponds, and micro system. The experiment lasted for 8 (eight) months from 
January to August 2007. Were implanted two distinct areas: area for irrigation with water 
from pool (1.320m2), and area for the irrigation with treated sewage (1277.25 m2). Each area 
had 04 blocks, 04 repetitions. The repetition appeared on 17 plots, with 06 plants. The plots 
are numbered from 1 to 17, indicating the type of fertilizer to be applied. The fertilization of 
the treatments varied according to the quantities of nitrogen (00, 30, 60, 90 kg / ha) and 
potassium (00, 30, 60, 90 kg / ha). The influence of irrigation with treated domestic sewage 
on productivity and production of oil in various treatments. Overall, there were no significant 
differences. The yield was influenced by nitrogen fertilization, in which the greatest yields 
were obtained for the treatment N2K2. The highest percentage of oil during irrigation with 
treated effluent were 60.78 and 61.22%, obtained respectively, for treatments N1K2 and 
N3K2, while for the treatments irrigated with water the highest percentages of oil were 61.27 
and 60.89, obtained respectively, for treatments N0K2 and N2K2. 
 
Key words: Ricinus communis, sewage, biodiesel, Reuse. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A água é um recurso natural finito e essencial à vida, seja como componente 

bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies, como elemento 

representativo de valores sociais e culturais, além de importante fator de produção no 

desenvolvimento de diversas atividades econômicas. 

 

A disponibilidade de recursos hídricos em todas as regiões do mundo tem 

diminuído no sentido quantitativo e qualitativo, devido ao crescimento demográfico e 

econômico das sociedades modernas. O censo de 2000 do IBGE indicou que, com 169 

milhões de habitantes, o Brasil possui cerca de 12% da água doce do planeta. O problema 

existe devido essa água estar distribuída de forma desigual em relação à distribuição da 

população e às demandas per capita. Na TABELA 1.1 está apresentada a relação entre a 

disponibilidade de água nos continentes da Terra e a população. 

 

TABELA 1.1 – Relação entre a disponibilidade de água e a população em porcentagem. 

Continente                                                Água                                                População 

América do Norte e Central                        15%                                                         8% 
América do Sul                                            26%                                                        6% 
Europa                                                         8%                                                         13% 
África                                                           11%                                                        23% 
Ásia                                                             36%                                                         60% 
Austrália e Oceania                                     5%                                                           1% 

Fonte: UNESCO, 2003 apud MACEDO, 2004. 

 

O que se observa nos dias de hoje é que em várias partes do mundo a escassez de 

água é aguda. As questões relativas aos recursos hídricos ocupam, atualmente, uma 

significativa parcela dos investimentos e esforços administrativos de todos os segmentos da 

atividade econômica. A preocupação com os recursos hídricos deixou de ser um modismo, 

para ser uma das ferramentas gerenciais das organizações. 

 

Nas regiões áridas e semi-áridas, a água se tornou um fator limitante para o 

desenvolvimento urbano, industrial e agrícola. Mesmo áreas com recursos hídricos 

abundantes, mas insuficientes para atender a demandas elevadas, experimentam conflitos de 

uso e sofrem restrições de consumo que afetam o desenvolvimento econômico e a qualidade 
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de vida. Nessas condições, reúso e conservação passaram a ser as palavras chaves em termos 

de gestão, em regiões com baixa disponibilidade ou insuficiência de recursos hídricos 

(HESPANHOL, 2002). 

 

Para suprir a demanda de água nessas regiões, é necessário, não somente 

administrar as bacias hidrográficas locais, mas implantar uma política nacional com a 

finalidade de tratar os esgotos sanitários provenientes dos centros urbanos, com o objetivo de 

reutilizá-los para outros fins (agrícolas, industriais, urbanos, dentre outros), contribuindo, 

dessa maneira, para o desenvolvimento sustentável. 

 

Dentre os processos de tratamento de esgotos, as lagoas de estabilização são as 

mais indicadas para as regiões de clima tropical, onde normalmente há disponibilidade de 

terrenos e a temperatura é favorável ao seu desempenho. Além disso, lagoas de estabilização 

seguidas da irrigação com seus efluentes, constituem uma solução barata e com grande 

eficiência na remoção de metais pesados, coliformes fecais e nutrientes do esgoto. Este tipo 

de tratamento é bastante adotado em regiões semelhantes à do nordeste brasileiro. 

 

Segundo Sousa e Leite (2002), o reúso planejado de águas residuárias para fins 

agrícolas significa controlar a poluição, economizar fertilizantes químicos comerciais, poupar 

a água de melhor qualidade, aumentar a produtividade, promover a agricultura orgânica. No 

entanto, quando as atividades agrícolas são exercidas inadequadamente, o meio ambiente 

poderá sofrer impactos consideráveis, inclusive afetando a qualidade de águas superficiais. 

 

A mamoneira (Ricinus comunis L.) é uma espécie de oleaginosa cuja produção se 

estende a quase todas as zonas tropicais e subtropicais. No Brasil, pode ser encontrada em 

diversas regiões. Da semente de mamona pode-se extrair o óleo, que é o principal produto 

industrializado, e, como subproduto, a torta, rica em nitrogênio, fósforo e potássio, utilizada 

na adubação de solos (PIRES et al., 2004). 

 

A mamona pode ser considerada uma cultura com diversas utilidades, uma delas 

estando relacionada à utilização do seu óleo extraído para a produção de biodiesel, o qual é 

um combustível biodegradável, renovável e ecologicamente limpo, por diminuir a emissão de 

gases poluentes como o dióxido de carbono.  
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O programa do biodiesel é uma oportunidade ímpar de o Brasil diminuir a 

dependência do petróleo e de garantir que a renda dos trabalhadores rurais seja preservada, 

possibilitando o desenvolvimento sustentável. 

 

Diferentemente da soja, girassol, amendoim e outras oleaginosas, a mamona não é 

destinada à alimentação humana. Por isso, a irrigação com águas residuárias pode ser feita 

com menores riscos. Consequentemente, o reúso de água na irrigação da mamona acaba se 

tornando um incentivo ao programa do Biodiesel, trazendo benefícios ambientais e gerando 

empregos, principalmente para a agricultura familiar, que encontrará na mamona uma 

importante fonte de renda. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo Geral 
 
 

Avaliar a potencialidade do uso de esgoto sanitário tratado em lagoas de 

estabilização na irrigação da mamona (Ricinus communis L.), mediante a utilização de 

diferentes níveis e combinações de macronutrientes (Nitrogênio e Potássio) aplicados na 

adubação, e verificar o teor de óleo nas sementes produzidas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Estudar o efeito dos diferentes níveis e combinações dos macronutrientes NK no teor 

de óleo nas sementes da mamona (Ricinus communis L.), utilizando-se esgoto 

sanitário tratado e água bruta como água de irrigação; 

 

 Avaliar os aspectos sanitários e físico-químicos do cultivo da mamona com o efluente 

tratado; 

 

 Avaliar a mamona irrigada com esgoto sanitário tratado, em termos de produtividade e 

percentagem de óleo a ser extraído; 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
3.1 Sistemas de tratamento: Lagoas de estabilização 
 
 

As lagoas de estabilização constituem um dos mais simples métodos de 

tratamento de esgotos. São grandes tanques escavados no solo cercados por taludes de terras, 

nos quais os esgotos fluem continuamente e são tratados por processos naturais ou artificiais. 

Bactérias e algas são os seres vivos que habitam as lagoas, coexistindo em um processo de 

simbiose e, desta forma, tratando os esgotos por meio da decomposição da matéria orgânica 

pelas bactérias. 

 

Jordão e Pessoa (2005) definem as lagoas de estabilização como sistemas de 

tratamento biológico em que a estabilização da matéria orgânica é realizada pela oxidação 

bacteriológica (oxidação aeróbia ou fermentação anaeróbia) e/ou redução fotossintética das 

algas. 

 

De maneira geral, as lagoas de estabilização são classificadas em quatro tipos: 

anaeróbias, facultativas, de maturação (aeróbias) e de alta taxa. Conforme a disponibilidade 

de área e o nível de tratamento requerido para os efluentes, os sistemas de lagoas são 

configurados de maneira a utilizar apenas uma célula ou diversas células, que são arranjadas 

em série ou em paralelo (VON SPERLING, 2005). 

 

Na avaliação do desempenho e da qualidade dos efluentes das lagoas de 

estabilização, os parâmetros mais utilizados são a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

que caracteriza a carga orgânica, e o número mais provável de coliformes fecais (NMP 

CF/100mL), que indica a contaminação por patógenos (ARAÚJO, 2000). 

 

Nas TABELAS 3.1 e 3.2 estão mostradas as faixas de eficiência para os principais 

parâmetros de interesse e as porcentagens de remoção de organismos patogênicos, 

respectivamente, em lagoas de estabilização. 
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TABELA 3.1 – Faixas de eficiência de remoção das lagoas de estabilização (remoção %). 

Parâmetro Lagoa Facultativa (*) Lagoa Facultativa + Maturação (**) 

DBO 75 - 85 80 - 85 
DQO 65 - 80 70 - 83  
SS 70 - 80 70 - 80 
Amônia < 50 40 - 80 
Nitrogênio < 60 40 - 65 
Fósforo < 35 > 40 

Legenda: (*) ou Lagoa Anaeróbia + Facultativa; (**) ou Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação; 
DBO: Demanda bioquímica de oxigênio; DQO: Demanda química de oxigênio; SS: sólidos suspensos. 
Fonte: JORDÃO e PESSOA (2005) 

 

TABELA 3.2 – Percentagem de remoção de organismos patogênicos e indicadores em 

Lagoas de Estabilização. 

 Lagoa  
Facultativa 

Lagoa Anaeróbia + 
Lagoa Facultativa 

Lagoa Facultativa 
+ Maturação 

Lagoa Anaeróbia + 
Facultativa + 
 Maturação 

Coliformes 90 - 99 90 - 99 99,9 - 99,9999 99,9 - 99,9999 
Vírus = < 90 ~ 90 99 - 99,99 99 - 99,99 
Bactérias 
patogênicas 90 - 99 0 - 99 9,9 - 99,9999 9,9 - 99,9999 
Cistos de 
protozoários ~ 100 ~ 100 100 100 
Ovos de 
Helmintos 

~ 100 ~ 100 100 100 

Fonte: JORDÃO e PESSOA (2005) 

 

Como vantagens desse tipo de tratamento têm-se: são de baixo custo; possuem 

uma simplicidade de construção; são confiáveis e fáceis de se manter; produzem um efluente 

de alta qualidade com excelente redução de microrganismos patogênicos; geralmente não 

exigem outra forma de energia que não a solar e podem absorver aumentos bruscos de cargas 

hidráulicas ou orgânicas. Quanto às desvantagens, desse tipo de tratamento, podem ser citadas: 

possível liberação de maus odores; necessidade de grandes terras para sua construção; 

acarretam o problema de eutrofização (crescimento de algas). 

 

Lagoas de estabilização seguidas da irrigação com seus efluentes constituem uma 

solução barata, e com grande eficiência, adotada em regiões semelhantes à nossa, 

minimizando ou até suprimindo os impactos negativos. À medida que as águas residuárias se 

infiltram no solo, a matéria orgânica é retida, evitando o deslocamento, para o ecossistema 

aquático, dos metais e sais dissolvidos, e recuperando os nutrientes (BEZERRA, 2000). 
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3.1.1 Lagoas anaeróbias 
 
 

São reservatórios mais profundos (2,0 m a 5,0 m), onde predomina o processo de 

decomposição da matéria orgânica por bactérias anaeróbias. Elas ocupam áreas menores do 

que as lagoas facultativas, mas têm eficiência mais baixa na remoção de DBO (MOTA, 2006). 

 

Os principais fatores intervenientes na realização do processo são a temperatura, o 

pH, o tempo de duração e a taxa de carga orgânica. Na TABELA 3.3 encontra-se a relação 

entre a temperatura, o tempo de detenção hidráulica e a remoção de DBO.  

 

TABELA 3.3 – Relação entre a temperatura, tempo de detenção hidráulica e eficiência em 

lagoas anaeróbias. 

Temperatura (ºC) Tempo de detenção (dia) Remoção de DBO (%) 

10 - 15 4 - 5 30 - 40 
15 - 20 2 - 3 40 - 50 
20 - 25 1 - 2 50 - 60 
25 - 30 1 - 2 60 - 80 

Fonte: ARCEIVALA, 1993 apud ARAÚJO, 2000  

 

Nesse tipo de lagoa o tempo de detenção hidráulica normalmente situa-se na faixa 

de 2,0 d a 5,0 d e sua eficiência de remoção de DBO é da ordem de 50% a 70%. A DBO 

efluente é ainda elevada, implicando na necessidade de uma unidade posterior de tratamento. 

As unidades mais indicadas para tal são as lagoas facultativas, compondo o sistema de lagoas 

anaeróbias seguidas por lagoas facultativas, também denominadas de sistema australiano 

(VON SPERLING, 2005). 

 

A remoção de DBO na lagoa anaeróbia proporciona uma substancial economia de 

área, fazendo com que o requisito área total (lagoa anaeróbia + facultativa) seja em torno de 

1/3 de uma lagoa facultativa única (VON SPERLING, 2005). 

 

3.1.2 Lagoas facultativas 
 
 

Dentre os sistemas de lagoas de estabilização, o processo de lagoas facultativas é 

o mais simples, dependendo unicamente de fenômenos puramente naturais. O esgoto afluente 
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entra continuamente em uma extremidade da lagoa e sai continuamente na extremidade 

oposta (VON SPERLING, 2005). 

 

A lagoa facultativa caracteriza-se por possuir uma zona aeróbia superior, em que 

os mecanismos de estabilização da matéria orgânica são a oxidação e a redução fotossintética, 

e uma zona anaeróbia na camada de fundo, onde ocorrem os fenômenos típicos da 

fermentação anaeróbia. A camada intermediária entre essas duas zonas é dita facultativa, 

predominando os processos de oxigenação aeróbia e fotossintética (JORDÃO E PESSOA, 

2005). 

 

Segundo Von Sperling (2005) a profundidade típica de lagoas facultativas são da 

ordem de 1,5 a 2,0 m, necessitando de um tempo de detenção hidráulica usualmente superior 

a 20 dias (15 a 45 dias) devido à estabilização da matéria orgânica se processar em taxas 

lentas. Sua eficiência de remoção de DBO varia de 75 a 85%. (JORDÃO e PESSOA, 2005). 

 

Para o bom funcionamento desse tipo de lagoa, há necessidade de uma fonte de 

energia luminosa (radiação solar), razão pela qual este é um processo indicado para regiões 

como o Nordeste brasileiro, onde esta condição é favorável (MOTA, 2006). 

 

3.1.3 Lagoas de maturação 
 
 

As lagoas de maturação, também conhecidas como lagoas de polimento, têm 

como principal objetivo a remoção de microrganismos patogênicos, constituindo-se numa 

alternativa econômica e segura para desinfecção do efluente, em substituição a métodos 

convencionais como a cloração. São utilizadas para o tratamento de efluentes de lagoas 

facultativas ou de estações convencionais de tratamento secundário que já tiveram a maior 

parte da matéria orgânica removida (ARAÚJO, 2000). 

 

Na verdade, tem-se em consideração aspectos de proteção da saúde pública, 

buscando-se a diminuição da concentração de bactérias, vírus, cistos de protozoários, ovos de 

helmintos, nos corpos de água, e a conseqüente redução das doenças de veiculação hídrica 

(JORDÃO e PESSOA, 2005). 
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Diversos fatores contribuem para destruição dos microrganismos patogênicos, 

como: temperatura, insolação, pH, escassez de alimento, organismos predadores, competição, 

compostos tóxicos, etc. Alguns destes fatores são mais efetivos em menores profundidades da 

lagoa, o que justifica o fato de que as lagoas de maturação sejam mais rasas (profundidades de 

1,0m ou menos), comparadas com as demais lagoas (VON SPERLING, 2005). 

 

A área e o número de lagoas de maturação determinam a qualidade do efluente 

final (ARAÚJO, 2000). Segundo Von Sperling (2005), esses tipos de lagoas devem atingir 

elevadíssimas eficiências na remoção de coliformes (E>99,9 a 99,999%), para que possam ser 

cumpridos padrões ou recomendações usuais para utilização direto do efluente para irrigação, 

ou para a manutenção de diversos usos no corpo receptor. 

 

3.2 Reúso de águas  
 
 
3.2.1 Definição de reúso 
 
 

De acordo com a definição da ONG Universidade da Água, o reaproveitamento ou 

reúso da água é o processo pelo qual a água, tratada ou não, é reutilizada para o mesmo ou 

outro fim (UNIAGUA, 2007). 

 

Conforme Lavrador Filho (1987), citado por Mota et al. (1996), o reúso de águas 

é o aproveitamento de águas previamente utilizadas, uma ou mais vezes, em alguma atividade 

humana, para suprir as necessidades de outros usos benéficos, inclusive o original. Pode ser 

direto ou indireto, bem como decorrer de ações planejadas ou não. 

 

Segundo Metcalf e Eddy (1991), reúso da água residuária é o uso da água 

residuária tratada, para um determinado “uso benéfico”, tal como irrigação agrícola ou 

resfriamento industrial.  

 

Todavia, uma nova conceituação vem se firmando pela importância do reúso na 

atual gestão da água: a de que a água de reúso é um novo tipo de recurso hídrico (SILVA et 

al., 2003). 
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3.2.2 Importância do reúso 
 
 

No limiar do século XXI, entre outras coisas sérias, a crise de água é uma ameaça 

permanente à humanidade e à sobrevivência da biosfera como um todo. Esta crise tem grande 

importância e interesse geral: além de colocar em perigo a sobrevivência do componente 

biológico, incluindo o Homo sapiens, ela impõe dificuldades ao desenvolvimento, aumenta a 

tendência a doenças de veiculação hídrica, produz estresses econômicos e sociais e aumenta 

as desigualdades entre regiões e países. A água sempre foi recurso estratégico à sociedade. O 

crescimento populacional e as demandas sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

são algumas das causas fundamentais da crise (TUNDISI, 2003). 

 

Atualmente, 29 países não possuem água doce para toda a população. Em 2025, 

segundo a ONU (Organização das Nações Unidas) serão 48 países e em 2050 cerca de 50 

países estarão sem água em quantidade suficiente para toda a população (MACEDO, 2004). 

Na TABELA 3.4 está mostrada a disponibilidade per capita de água em diversos países, para 

o ano de 1990, e sua perspectiva para 2025. 

 

TABELA 3.4 – Disponibilidade per capita de água em 1990 e em 2025 em alguns países. 

Países 
Disponibilidade per capita 

de água em 1990  
(m3 por pessoa por ano)                                                        

Disponibilidade per capita  
de água em 2025 

 (m3 por pessoa por ano)                                      
África 
Argélia                                                     750                                                       380 
Egito                                                      1070                                                       620 
Nigéria                                                   2660                                                      1000 
África do Sul                                          1420                                                       790 
América do Norte e América Central 
Barbados                                                170                                                        170 
Haiti                                                      1690                                                         960 
América do Sul  
Peru                                                      1790                                                         980 
Ásia/Médio Leste 
Irã                                                         2080                                                         960 
Israel                                                      470                                                          310 
Kuait                                                       <10                                                         <10 
Líbano                                                  1600                                                          960 
Europa 
Malta                                                      80                                                              80 
 
Fonte: GLEICK,1998 apud TUNDISI, 2003  
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Além da escassez hídrica, que é grave em diversas regiões, deve-se considerar a 

questão da poluição concentrada e difusa de corpos hídricos. Processos de eutrofização, 

metais pesados, acidificação, poluentes orgânicos e outros efluentes tóxicos degradam os 

corpos hídricos de áreas densamente povoadas, comprometendo assim a qualidade da água 

(BERNARDI, 2003). 

 

Em razão da crescente conscientização da limitação do recurso natural água e sua 

inevitável escassez, necessárias se fazem alternativas que sejam possíveis para o consumo 

racional e sustentável da água, a fim de que se preserve, para as presentes e futuras gerações, 

um bem essencial à sobrevivência de todo o meio ambiente (SILVA et al., 2003). 

 

Segundo Crook (1993), o reúso da água reduz a demanda sobre os mananciais de 

água bruta devido à substituição da fonte, isto é, pela substituição da água potável por uma 

água de qualidade inferior onde tal substituição for possível, tendo em vista a qualidade 

requerida para o consumo. Em muitos casos ocorre uma proteção natural das águas dos 

mananciais, uma vez que se eliminam as descargas de esgotos nas águas superficiais. 

 

A utilização de esgotos sanitários oferece, portanto, oportunidades de natureza 

econômica, social e ambiental, mas em situações de acentuada escassez de recursos hídricos 

pode mesmo constituir uma necessidade de utilização (FLORENCIO et al., 2006). 

 

3.2.3 Formas de reúso 
 
 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, WHO (1973), citado por 

FILHO e MANCUSO (2003) pode-se classificar o reúso em: 

 

 Reúso indireto: ocorre quando a água já usada, uma ou mais vezes para uso doméstico 

ou industrial, é descarregada nas águas superficiais ou subterrâneas e utilizada 

novamente a jusante, de forma diluída; 

 Reúso direto: é o uso planejado e deliberado de esgotos tratados para certas finalidades 

como irrigação, uso industrial, recarga de aqüífero e água potável; 

 Reciclagem interna: é o reúso da água internamente a instalações industriais, tendo 

como objetivo a economia de água e o controle da poluição. 
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Esses autores diferenciam o reúso indireto intencional do não intencional, 

estabelecendo que quando o reúso indireto decorre de descargas planejadas a montante, ou a 

recargas planejadas no aqüífero subterrâneo, ele é designado reúso indireto intencional. 

 

Segundo Lavrador Filho (1987) citado por Bernardi (2003), os termos “planejado” 

e “não planejado” referem-se ao fato do reúso ser resultante de uma ação consciente, 

subseqüente à descarga do efluente, ou do reúso ser apenas um subproduto não intencional 

dessa descarga. Dessa forma, tem-se a seguinte conceituação: 

 

 Reúso planejado de água: ocorre quando o reúso é resultado de uma ação humana 

consciente, adiante do ponto de descarga do efluente a ser usado de forma direta ou 

indireta. O reúso planejado das águas pressupõe a existência de um sistema de 

tratamento de efluentes que atenda aos padrões de qualidade requeridos pelo novo uso 

que se deseja fazer da água. O reúso planejado pode ser denominado reúso intencional 

da água. 

 

Westerhoff (1984), citado por Filho e Mancuso (2003), classifica reúso de água 

em duas grandes categorias: potável e não potável. 

 

A categoria potável é dividida em: 

 

 Reúso potável direto: quando o esgoto, recuperado por meio de tratamento avançado, 

é diretamente reutilizado no sistema de água potável; 

 Reúso potável indireto: caso em que o esgoto, após o tratamento, é disposto nas 

coleções de águas superficiais ou subterrâneas para diluição, purificação natural e 

subseqüente captação, tratamento, e finalmente é utilizado como água potável. 

 

Para categoria de reúso não potável, tem-se: 

 

 Reúso não potável para fins industriais: abrange os usos industriais de refrigeração, 

águas de processo, para utilização em caldeiras, etc; 
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 Reúso não potável para fins recreacionais: classificação reservada à irrigação de 

plantas ornamentais, campos de esportes, parques e também para enchimento de 

lagoas ornamentais, recreacionais, etc; 

 Reúso não potável para fins domésticos: são considerados aqui os casos de reúso de 

água para rega de jardins residenciais, para descargas sanitárias e utilização desse tipo 

de água em grandes edifícios; 

 Reúso não potável para fins agrícolas: embora quando se pratica esta modalidade de 

reúso via de regra haja, como subproduto, recarga do lençol subterrâneo, o objetivo 

precípuo desta prática é a irrigação de plantas alimentícias, tais como árvores frutíferas 

e cereais, e plantas não alimentícias tais como pastagens e forrageiras, além de ser 

aplicável para dessedentação de animais. 

 

Esse último tipo de reúso não potável para fins agrícolas é classificado segundo o 

tipo de cultura que o utiliza, apresentando-se em dois grupos: 

 

 Primeiro grupo: plantas não comestíveis, como silvicultura, pastagens, fibras e 

sementes; 

 Segundo grupo: plantas consumidas cozidas ou cruas. 

 

De forma a complementar a classificação de Westerhoff (1984,) citado por Filho e 

Mancuso (2003), tem-se também mais três formas de reúso: 

 

 Reúso para manutenção de vazões: a manutenção de vazões de cursos de água 

promove a utilização planejada de efluentes, visando a uma adequada diluição de 

eventuais cargas poluidoras a eles carreadas, além de propiciar uma vazão adequada 

na estiagem; 

 Aqüicultura: consiste na produção de peixes e plantas aquáticas visando à obtenção de 

alimentos e/ou energia, utilizando os nutrientes nos efluentes tratados; 

 Recarga de aqüíferos subterrâneos: é a recarga dos aqüíferos subterrâneos com 

efluentes tratados, podendo ocorrer de forma direta, pela injeção sob pressão, ou de 

forma indireta, utilizando-se águas superficiais que tenham recebido descargas de 

efluentes tratados a montante. 
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Florêncio et al. (2006) sugerem o termo ‘reúso controlado’ referindo-se à 

utilização segura do ponto de vista sanitário, sustentável do ponto de vista ambiental e viável 

do ponto de vista de produção. 

 

O caso de maior risco e que exige maior controle de qualidade da água para reúso 

é o reúso potável direto (MACÊDO, 2004). Segundo Sousa e Leite (2002), reutilizar águas 

residuárias domésticas para o consumo humano direto é um tanto temeroso, uma vez que não 

se conhecem todos os constituintes poluentes presentes nos esgotos, a exemplo de substâncias 

sintéticas como anticoncepcionais, cremes e hormônios, que, não sendo removidos do meio 

líquido, podem oferecer riscos à sáude pública. Por outro lado, há também dificuldades 

quanto à utilização de tecnologias avançadas de baixo custo que venham a controlar 

efetivamente a qualidade da água do ponto de vista microbiológico, com padrões de qualidade 

para potabilidade.  

 

As modalidades de reúso não são consideradas exclusivas, podendo mais de uma 

delas ser empregada simultaneamente em um mesmo município ou região. Segundo Sousa e 

Leite (2002), as características físicas, químicas e biológicas do efluente produzido durante o 

tratamento dos esgotos definem a finalidade de uso da água residuária. 

 

Porém, conforme Vitoratto et al. (2004), qualquer que seja o emprego das águas 

de reúso, faz-se necessária a avaliação dos sistemas de tratamento e, conseqüentemente, a 

garantia da qualidade da água, a definição dos seus critérios de uso e os impactos e benefícios 

ambientais envolvidos no processo. 

 

  Na TABELA 3.5 estão apresentados os tipos de reúso mais praticados na atualidade, 

principalmente em países industrializados. 
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TABELA 3.5 – Tipos de reúso 

Irrigação Paisagística                                              Uso Urbano Não-Potável                                             
- Parques                                                                    - Irrigação da paisagem 
- Cemitérios                                                                - Proteção contra incêndio 
- Campos de golfes                                                    - Limpeza de vasos sanitários 
- Passagens e vias públicas                                      - Lavagem de veículos 
- Jardins de escolas                                                   - Lavagem de ruas 
 
Irrigação Agrícola                                                       Represamentos 
- Produção de forragens, sementes e fibras                - Ornamentais 
- Produção de alimentos                                              - Recreacionais 
- Viveiros etc. 
Recarga de águas subterrâneas                                 Meio Ambiente 
- Recarga de aqüíferos potáveis                                  - Incremento de vazão: 
- Controle de intrusão salina                                             Pântanos 
                                                                                          Locais de pesca e rios 
Industrial                                                                        Outros 
- Nas torres de resfriamento                                          - Aquacultura 
- Alimentação de caldeiras                                             - Construção civil 
- Lavagens de gases nas chaminés                               - Controle de poeiras 
- Água de processamento                                              - Banho de animais 
Fonte: CROOK, 1991 apud ARAÚJO, 2000. 

 

3.3 Reúso na agricultura 
 
 
3.3.1 Considerações iniciais 
 
 

Face às grandes vazões envolvidas (chegando até 80% do uso consuntivo, em 

alguns países), especial atenção deve ser atribuída ao reúso para fins agrícolas. No Brasil esta 

porcentagem chega muito próxima a 70%, devendo merecer a atenção dos tomadores de 

decisão, quando forem decididas as prioridades para reúso (HESPANHOL, 2002). Na 

TABELA 3.6 estão apresentados os diferentes usos da água, em Km3 por continente. 

 

TABELA 3.6 – Usos múltiplos da água por continente (Km²)  

Região Irrigação Indústria Doméstico/Municipal 

África 127,7 7,3 10,2 
1388,8 147 98 Ásia 

Austrália/Oceania 5,7 0,3 10,7 
Europa 141,1 250,4 63,7 
Américas do Norte e Central 248,1 235,5 54,8 
América do Sul 62,7 24,4 19,1 
Total mundial 2024,1 684,9 256,5 
Percentagem do total mundial (%) 68,3 23,1 8,6 

Fonte: RAVEN et al., 1998, citados por TUDINISI, 2003. 
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Ambientalmente, esse tipo de reúso é a solução mais correta, pois promove o 

retorno dos nutrientes ao solo, colaborando para o fechamento no ciclo dos elementos. 

(FERREIRA; ANDREOLI; JÜRGENSEN, 1999). Segundo Hespanhol (1997), o uso de 

esgotos, particularmente no setor agrícola, se constitui em um importante elemento das 

políticas e estratégias de gestão de recursos hídricos. Muitos países situados em regiões áridas 

e semi-áridas, tais como os do norte da África e os do Oriente Médio, consideram esgotos e 

águas de baixa qualidade (águas de drenagem agrícola e águas salobras), como parte 

integrante dos recursos hídricos nacionais, equacionando a sua utilização em seus sistemas de 

gestão, urbanos e rurais.  

 

Conforme Araújo et al. (1999), a utilização de águas residuárias na agricultura 

oferece tratamento à água quando da sua passagem pelo solo e fornece os nutrientes 

necessários ao desenvolvimento da cultura irrigada, desde que a irrigação seja feita de 

maneira criteriosa visando evitar riscos à cultura, ao meio ambiente, aos trabalhadores 

agrícolas e aos consumidores. 

 

Segundo Hespanhol (1994), citado por Hespanhol (2002), durante as duas últimas 

décadas, o uso de esgotos para irrigação de culturas aumentou significativamente, devido aos 

seguintes fatores: 

 

 Dificuldade crescente de identificar fontes alternativas de águas para irrigação; 

 Custo elevado de fertilizantes; 

 A segurança de que os riscos à saúde pública e impactos sobre o solo são mínimos, se 

as precauções adequadas são efetivamente tomadas; 

 Os custos elevados dos sistemas de tratamento, necessários para descarga de fluentes 

em corpos receptores; 

 A aceitação sócio-cultural da prática do réuso agrícola; 

 O reconhecimento, pelos órgãos gestores de recursos hídricos, do valor intrínseco da 

prática. 

 

Portanto, uma política criteriosa de reúso transforma a problemática poluidora e 

agressiva, em um recurso econômico e ambientalmente seguro.  
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3.3.2 Vantagens e desvantagens do reúso na irrigação 
 
 

A aplicação de esgotos no solo é uma forma efetiva de controle da poluição e uma 

alternativa viável para aumentar a disponibilidade hídrica em regiões áridas e semi-áridas. Os 

maiores benefícios dessa forma de reúso são os associados aos aspectos econômicos, 

ambientais e de saúde pública (HESPANHOL, 2002). 

 

São vários os benefícios da água de reúso proveniente de tratamento de esgotos na 

agricultura, podendo-se citar: 

 

 Reciclagem de resíduos, visando a um desenvolvimento sustentável (LARA, 1999); 

 Aumento da área cultivada e incremento da produtividade agrícola (SILVA et al., 

2003); 

 Preservação de recursos subterrâneos (SILVA et al., 2003); 

 Economia da quantidade de água direcionada para a irrigação, obtendo um uso 

racional de águas de boa qualidade; 

 Permite maximizar a infra-estrutura de abastecimento de água e tratamento de esgotos 

pela utilização múltipla da água aduzida (BERNARDI, 2003); 

 Melhoria da estrutura do solo (SOUSA e LEITE, 2002) e de suas propriedades físico-

químicas e biológicas (LARA, 1999), por meio da acumulação de “húmus”, 

aumentado sua resistência à erosão (HESPANHOL, 2002); 

 Evita a poluição de corpos hídricos pela descarga de esgotos; 

 Possibilita a economia de dispêndios com fertilizantes químicos e matéria orgânica.  

 

Na TABELA 3.7 estão apresentadas algumas características do efluente 

secundário do esgoto doméstico tratado, onde se pode observar a grande concentração de 

nutrientes. 
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TABELA 3.7 – Características típicas do efluente secundário do efluente tratado 

Constituinte Variação (mg L-1) 
  
Sólidos totais  400-1200 
Sólidos suspensos  10-100 
Sólidos dissolvidos  400-1100 
DBO (demanda bioquímica de oxigênio)  10-80 
DQO (demanda química de oxigênio)  30-160 
Carbono orgânico natural  10-30 
N-total  10-50 
N-NO3 0-10 
N-NH4  1-40 
P-total  6-17 
Cl 40-200 
Alcalinidade (como CaCO3)  200-700 
Na  50-250 
K  10-40 
Ca  20-120 
Mg  10-50 
B  0-1 
Concentração total de sais  100-800 
pH  7,8-8,1 
RAS (razão de absorção de sódio)  4,5-7,9 
Fonte: Feigin et al.,1981 

 

Assim, percebe-se que existem muitas vantagens do uso de efluente tratado na 

agricultura, porém, deve-se ter alguns cuidados, pois alguns efeitos detrimentais podem 

ocorrer em associação com o uso de esgotos na irrigação, como: 

 

 A poluição, particularmente por nitratos, de aqüíferos subterrâneos, utilizados para 

abastecimento de água (HESPANHOL, 2002); 

 Colmatação dos solos (SOUSA e LEITE, 2002); 

 Risco à saúde pública, como transmissão de vírus e bactérias patogênicas para o 

homem e animais e a propagação de insetos e vetores de doenças; 

 O acúmulo de contaminantes químicos no solo, ocorrendo a acumulação de compostos 

tóxicos, orgânicos e inorgânicos, e o aumento significativo de salinidade, em camadas 

insaturadas (HESPANHOL, 2002); 

 Emissão de odores, conseqüência da má estabilização do lodo, podendo ser fator de 

não aceitação do produto pelos agricultores (LARA, 1999); 

 Fenômeno da eutrofização: crescimento de algas e vegetação em canais de distribuição 

de esgotos. 
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Além desses aspectos negativos, também devem ser levados em conta a aceitação 

ou rejeição pública do uso de esgotos na agricultura, por ser influenciada por fatores sócio-

culturais e religiosos. Por isso, fazem-se necessárias campanhas de difusão para informar as 

vantagens e riscos deste tipo de uso. 

 

3.3.3 Exemplos de reúso na agricultura 
 
 

A reutilização ou reúso de água não é um conceito novo e tem sido praticada em 

todo o mundo há muitos anos. Há relatos de sua prática na Grécia Antiga, com a disposição de 

esgotos e sua utilização na irrigação (SILVA et al., 2003). O mais antigo documento sobre 

disposição de águas em áreas agrícolas é de Bunzulau, Germânia e Edimburgo, Escócia, que 

esteve em operação em 1531 e 1650, respectivamente (FEIGIN, 1991 apud SANTIAGO, 

1999). 

 

Na Europa e Estados Unidos, no período entre os séculos XVI e XIX, eram 

bastante conhecidas as “fazendas de esgotos”. Concebidas inicialmente para dispor os esgotos 

no solo, as águas dessas fazendas eram circunstancialmente aproveitadas para a produção de 

culturas (METCALF e EDDY, 1991). 

 

O reúso planejado de efluentes começou nos Estados Unidos no início deste 

século, sendo o Estado da Califórnia o pioneiro na implementação de programas, 

estabelecendo, em 1918, os primeiros padrões de qualidade de águas residuárias para 

irrigação. Dentre outras normas, naquele ano foi proibida a utilização de efluentes brutos e de 

tanques sépticos para irrigação de vegetais ingeridos crus. A versão original foi sofrendo 

modificações, tornando-se mais restritiva (BASTOS e MARA, 1993 apud ARAÚJO, 2000). 

 

O México possui o maior e mais velho projeto de reúso de água, usando esgoto 

sanitário para uso na agricultura e irrigação (TOMAZ, 2001 apud SILVA et al., 2003). 

 

Países como os Estados Unidos (principalmente, os estados da Califórnia, Arizona, 

Texas e Utah), Austrália, África do Sul, países da América do Sul, África do Norte, a região 

da Europa Meridional e a região do Oriente Médio são praticantes do reúso, em escala 

crescente e com vários níveis de sofisticação. NA TABELA 3.8 têm-se alguns exemplos de 

reúso agrícola em regiões áridas e semi-áridas. 
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TABELA 3.8 – Exemplos de reúso na Agricultura em várias cidades. 

País Cidade/Área Culturas Irrigadas 
Área 

Irrigada 
(ha) 

México Vale do Mesquital Milho, trigo, aveia, grama, tomate, 
pimenta e forragem 58000 

Chile Santiago Alface, couve, cereais e uva 6000 

Peru Todo o país Colheitas comestíveis e não 
comestíveis 5-6000 

Argentina Cidade de Mendoza Alface, cebola, alcachofra e tomate 2000 

Tunis - Soukra;  
Tunis - Henchin Tunísia 
Tobias - Cébola Nabeul  

Frutas cítricas; Cereais, forragem e 
oliveira 4420 

Arábia 
Saudita 

Riyadh - Dirab; Riyadh - 
Dariyah Trigo e forragem; Tâmara e limoeiro 3300 

 
 
Jordânia 

 
 
Amman - Al - Samra 

Rio acima do reino de Talal Dam: 
cereais, árvores frutíferas e vegetais 
cozidos;  
Rio abaixo do reino de Talal Dam: 
irrigação irrestrita 

1000 

Fonte: STRAUSS, 1991 apud SANTIAGO, 1999. 

 

No Brasil, não é difundida a prática de incorporar resíduos de esgoto - lodo e 

efluente - aos solos, porque ainda são poucas as cidades dotadas de estações de tratamento de 

esgotos (ETE). Conforme Tomaz (2001), citado por Silva et al. (2003), o primeiro estudo 

sobre reúso de água no Brasil, ocorreu em 1992, por intermédio de uma comissão de estudos 

organizada pela ABES. 

 

Mais de 50.000 artigos científicos sobre a reciclagem agrícola já foram publicados 

e nenhum efeito adverso do uso controlado do insumo foi encontrado. As regulamentações de 

uso asseguram a proteção à saúde animal e humana, a qualidade das colheitas, do solo e do 

meio ambiente em todo o mundo (EVANS, 1998 apud FERREIRA; ANDREOLI; 

JÜRGENSEN, 1999). 

 

Durante uma pesquisa, Mota et al. (1996) observaram que o sorgo irrigado com 

efluente tratado teve um desempenho bem superior, com uma produção de grãos de 3.535 

Kg/ha, enquanto que aquele que recebeu água alcançou 605 Kg/ha. As produções de massas 

seca e bruta também foram bem superiores.  
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Araújo et al. (1998), durante o desenvolvimento de um experimento com alfaces, 

notificaram que quando estas eram irrigadas com água de abastecimento apresentaram valores 

de coliformes fecais abaixo do sugerido como padrão pela Secretaria de Vigilância Sanitária 

(SVS, 1997), que é de 200 UFC/100g. As alfaces irrigadas com água poluída tiveram valores 

acima desse limite. Portanto, uma melhor fiscalização sanitária nos mercados e feiras livres e 

o hábito da desinfecção caseira já seriam grandes responsáveis pela diminuição dos riscos aos 

consumidores. 

 

Sousa et al. (2001) constataram que a produtividade média do arroz, observada 

nas unidades experimentais irrigadas com esgotos domésticos tratados anaerobiamente em 

tanque séptico, superou estatisticamente aquela observada nas unidades irrigadas com água de 

abastecimento e adubo mineral. 

 

Bastos et al. (2002) avaliaram o tratamento de esgotos sanitários em lagoas de 

estabilização tendo em vista a utilização do efluente na agricultura e piscicultura e, como 

conclusão, confirmaram a capacidade de sistemas de lagoas de estabilização em produzir 

efluentes de excelente qualidade físico-química e microbiológica e de todo propícios às 

prática da irrigação e de piscicultura. A elevada remoção de amônia e o acentuado decaimento 

bacteriano resultaram em um efluente final, cuja qualidade permite sua aplicação na irrigação 

irrestrita (inclusive de culturas ingeridas cruas) e na piscicultura, sem maiores preocupações 

de riscos potenciais à saúde associados à qualidade dos produtos cultivados (alfaces e tilápias). 

 

  Oliveira et al. (2006), durante seus estudos, concluíram que o uso de esgoto 

proveniente de lagoas de estabilização, na irrigação das culturas do feijão e melancia, fez 

aumentar a produtividade, quando comparado com a irrigação com água de abastecimento. 

Do mesmo modo, em uma pesquisa com o mamão, Oliveira et al. (2006) mostraram que a 

maior produtividade, em termos de peso dos frutos colhidos em vários tratamentos, foi do 

tratamento com esgoto, mostrando que os valores dos tratamentos com efluentes superaram os 

valores dos tratamentos com água de bruta. 

 

Durante um estudo em Campina Grande-PB, no qual foram analisadas as 

influências da utilização de água residuária e biossólido na cultura da mamona, Nascimento et 

al. (2004) constataram que ocorreram incrementos de cerca 1932 %, 337 % e 40 % na 

produção de semente, por planta, na qualidade de frutos por racemo e no peso de 100 
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sementes, respectivamente, para a irrigação com água residuária, ressaltando que os nutrientes 

nela presentes foram os responsáveis pelo aumento da produtividade. 

 

Severino et al. (2006a) implantaram um experimento no Município de 

Quixeramobim (CE), com o plantio de mamona (Ricinus communis L.), para verificar o efeito 

da adubação mineral com macronutrientes e micronutrientes no crescimento e na 

produtividade. As características ligadas ao crescimento foram pouco influenciadas pelas 

doses de nutrientes, mas detectou-se diferença no tratamento sem adubação em relação aos 

demais. 

 

Em pesquisa sobre a produtividade da mamona irrigada com esgoto doméstico 

tratado em lagoas de estabilização, Souza (2006) concluiu que a irrigação com esgoto 

doméstico tratado contribui significativamente para o aumento da produção da mamona, 

tornando, portanto, viável a implementação desta cultura em comunidades rurais, devido sua 

afinidade com as características do esgoto. Em seus resultados, constatou que o teor de óleo 

fixo foi maior nos tratamentos com adubação, sendo que o tratamento sem adubação foi seis 

vezes inferior aos demais. 

 
3.3.4 Qualidade de água para agricultura 
 
 

Embora a irrigação venha sendo praticada há vários milênios, a importância da 

qualidade da água só começou a ser reconhecida a partir do início do século passado. O 

descaso quanto a este aspecto é atribuído à abundância das fontes de água que, em geral, eram 

de boa qualidade e de fácil utilização. Esta situação, todavia, está alterando-se em muitos 

lugares. Para evitar problemas conseqüentes, deve existir um planejamento efetivo que 

assegure o melhor uso possível das águas, de acordo com sua qualidade. 

 

Segundo Ferreira, Andreoli e Jurgensen (1999), a reciclagem agrícola deve, 

necessariamente, estar condicionada a regras que definam as exigências de qualidade do 

material a ser reciclado e aos cuidados exigidos para estabilização, desinfecção e normas de 

utilização que incluam as restrições de uso. Assim a regulamentação de uso é um pré-requisito 

básico para a utilização desta prática que apresenta grandes dificuldades para sua correta 

definição, de forma a garantir o uso seguro sem, contudo, inviabilizar o processo pelo excesso 

de exigências. 
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Quando da utilização de esgotos na agricultura, as características físico-químicas e 

biológicas das águas devem levar em consideração diversas variáveis que se refletem na 

produtividade e qualidade das culturas, na manutenção da fertilidade do solo e na proteção do 

homem e do meio ambiente. Entre os contaminantes presentes nos esgotos podem-se citar os 

sais, nutrientes e traços de elementos químicos, os quais estão relacionados com os principais 

problemas no solo (MOTA, AQUINO E SANTOS, 2007). 

 

Metais pesados 

 

 A quantidade de metal no solo é dependente do material de origem, de sua gênese e 

morfologia e da quantidade dos insumos nele utilizados. As plantas absorvem diferentes 

quantidades de metais, mas, em condições naturais, geralmente não se observa a toxidez de 

metais para plantas (MIYAZAWA et al., 2001). 

 

A principal limitação a ser observada durante a avaliação da possibilidade da 

utilização de biossólidos em áreas agrícolas se refere à presença de poluentes. Biossólidos 

contendo elevadas concentrações de metais pesados não devem ser destinados ao uso agrícola 

(FERREIRA; ANDREOLI; LARA, 1999). 

 

São considerados como metais pesados os elementos que possuem massa 

específica maior que 6,0 g. No entanto, esta classificação é pouco utilizada. Atualmente, o 

termo metal pesado é utilizado genericamente para os elementos químicos que contaminam o 

meio ambiente e podem provocar diferentes níveis de dano à biota. Os principais elementos 

químicos enquadrados neste conceito são: Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se e Zn. 

Estes elementos são encontrados naturalmente no solo em concentrações tóxicas para 

diferentes organismos vivos. Dentre eles, As, Co, Cr, Cu, Se e Zn são essenciais aos 

organismos vivos (MIYAZAWA et al., 2001). 

 

Embora os metais, de um modo geral, possam vir a ser tóxicos às plantas e aos 

animais, nas concentrações reduzidas em que habitualmente aparecem nos esgotos domésticos, 

não se tem notícias de problemas de toxidez crônica na disposição dos mesmos. Por outro 

lado, o mesmo não pode ser dito com relação à disposição dos esgotos industriais e, 

principalmente, de lodos, pois são as principais fontes dos metais (VON SPERLING, 2005). 
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As concentrações máximas dos principais elementos químicos nas águas utilizadas na 

irrigação encontram-se na TABELA 3.9. 

 

TABELA 3.9 – Concentrações máximas recomendáveis de oligoelementos em água para 

irrigação. 
Concentrações máximas 

recomendáveis de 
oligoelementos em água de 

irrigação (mg/L) Elemento 
Efeitos de 

longo 
prazo 

Efeitos de 
curto prazo 

Observações 

Alumínio (Al) 5,0 20,0 
Solos ácidos (pH < 5,5) podem se tornar 
improdutivos; porém em solos com pH >7,0, o Al 
precipita eliminando a fitotoxidade. 

Arsênio (As) 0,1 2,8 O nível tóxico varia de 0,05 mg/L para o arroz a 
12mg/L para o capim sudão. 

Berílio (Be) 0,1 0,5 O nível tóxico nas plantas varia de 0,5 (feijões) a 
5mg/L (couve). 

Cádmio (Cd) 0,0 0,1 

Tóxico para feijões, beterraba e nabo em 
concentrações da ordem de 0,1 mg/L, em 
soluções nutritivas; trata-se de elemento 
perigoso para o homem, que pode se acumular 
em plantas e animais.  

Cobalto (Co) 0,1 5,0 

Níveis de 0,1 mg/L são suficientes para causar 
toxicidade em tomateiros em solução nutritiva. A 
correção do pH do solo torna o elemento 
indisponível às plantas. 

Cromo (Cr) 0,1 10,0 Valores baixos recomendados em função do 
pouco conhecimento sobre a toxicidade. 

Cobre (Cu) 0,2 5,0 
Entre 0,1 e 1mg/L, em soluções nutritivas, 
promove o aparecimento de sintomas de 
toxicidade. 

Fluoreto (F) 1,0 15,0 Torna-se não disponível em solos neutros e 
alcalinos. 

Ferro (Fe) 5,0 20,0 
Não é tóxico em solos bem aerados, embora 
contribua para tornar P e Mo não disponíveis às 
plantas. 

Lítio (Li) 2,5 2,5 
É bem tolerado pela maioria das culturas em 
níveis de até 5mg/L. é móvel no solo. Níveis de 
0,075 mg/L são tóxicos para citrus. 

Manganês (Mn) 0,2 10,0 De alguns décimos até uns poucos mg/L pode 
ser tóxico em solos ácidos. 

Molibdênio (Mo) 0,0 0,1 
Normalmente não é tóxico às plantas. Entretanto, 
pode causar toxicidade no caso de pastagens 
em solos com altos teores de Mo. 
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Selênio (Se) 0,0 0,0 

Níveis da ordem de 0,025mg/L são suficientes 
para causar sintomas de toxicidade em plantas. 
Também pode causar toxicidade em gado 
alimentado com pastos sob solo com altos teores 
do elemento. 

Vanádio (Va) 0,1 1,0 Tóxicos para muitas plantas em níveis baixos. 

Zinco (Zn) 2,0 10,0 
Níveis tóxicos variam amplamente. Sua 
toxicidade é reduzida em pH > 6 em solos de 
textura fina. 

Fonte: WPCF (1989), Ayers e Westcost (1991), USEPA (2004a) apud Bastos e Belivacqua 
(2006); Metcalf e Eddy (1991). 
 

Valor agronômico (macro e micro nutrientes) 
 

O interesse agrícola pelo lodo de esgoto está associado, principalmente, ao seu 

teor de nutrientes (N e P e micronutrientes) e ao conteúdo de matéria orgânica. Os efeitos da 

matéria orgânica no solo se fazem sentir a longo prazo, melhorando a resistência dos solos, e 

ao adensamento, ativando a vida microbiana dos solos e aumentando a resistência das plantas 

a pragas e doenças (ILHENFELD; PEGORINI; ANDREOLI, 1999). 

 

Segundo Guidolin (2000) citado por Bernardi (2003), é imprescindível destacar o 

conteúdo dos elementos minerais presentes em efluentes urbanos brutos, destacando a 

presença de macronutrientes, como N, P e K, bem como de micronutrientes, como As, Cd, Cr, 

Hg, Mo, Ni, Pb, Se e Zn, alguns deles necessários ao desenvolvimento vegetal e outros até 

fitotóxicos. No que se refere aos patógenos, vetores de doenças ao ser humano, é preciso 

destacar que o solo atua como redutor do período de sobrevivência dos mesmos. 

 

Conforme Sousa e Leite (2002), são cerca de sessenta elementos presentes em 

uma planta, dentre eles apenas dezesseis são considerados importantes: carbono, oxigênio, 

hidrogênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, manganês, boro, zinco, 

cloro, cobre, molibdênio e ferro. Os nove primeiros são utilizados pela planta em quantidade 

relativamente grandes e esses elementos são abundantes nos esgotos. 

 

O nitrogênio, devido ao elevado teor em que normalmente é observado nos 

biossólidos é, via de regra, o fator determinante do seu aproveitamento agrícola (FERREIRA; 

ANDREOLI; LARA, 1999). Segundo Beltrão e Gondim (2006), o nitrogênio é um elemento 

de suma importância, sendo participante da formação das proteínas e dos ácidos nucléicos. 
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Depois dos mega-elementos, oxigênio, carbono e hidrogênio, que são supridos pela água e 

pelo gás carbônico da atmosfera, é o mais abundante elemento na mamoneira. Em excesso, 

pode promover crescimento vegetativo exagerado e assim reduzir a produtividade, além de 

reduzir a resistência a vários insetos, pragas e fungos. Conforme Sampaio et al. (2006), as 

fontes de nitrogênio são equivalentes para produção de frutos e sementes de mamona. 

 

Segundo Ayers e Westcot (1991), teores de nitrogênio total abaixo de 5 mg/L são 

tidos como não causadores de problemas, afetando muito pouco as culturas agrícolas mais 

sensíveis. Acima de 30 mg/L podem ser absorvidos pelas plantas, sendo muito perigosos para 

algumas culturas.  

 

Ao contrário do nitrogênio, teores excessivos dos compostos de fósforo não são 

reportados na literatura como causadores de problemas às culturas agrícolas, podendo ser 

reaproveitados em sua totalidade. Segundo Grant et al. (2001), o fósforo é crucial no 

metabolismo das plantas, desempenhando papel importante na transferência de energia da 

célula, na respiração e na fotossíntese. É também componente estrutural dos ácidos nucléicos 

de genes e cromossomos, assim como de muitas coenzimas, fosfoproteínas e fosfolipídeos. As 

limitações na disponibilidade de P no início do ciclo vegetativo podem resultar em restrições 

no desenvolvimento, das quais a planta não se recupera posteriormente, mesmo aumentando-

se o suprimento de P a níveis adequados. O suprimento adequado de P é, pois, essencial desde 

os estádios iniciais de crescimento da planta. 

 

O potássio induz a atividade de mais de 60 enzimas, mantendo a turgescência da 

folha, sendo essencial no transporte interno de açúcares e no equilíbrio eletroquímico da 

planta (PEUKE et al., 2002 apud SEVERINO et al., 2005). Conforme trabalho realizado por 

Ferreira et al. (2004), a mamona cresce lentamente com a deficiência de P e K. 

 

O cálcio é um elemento participante da lamela média das células, sendo ativador 

de vários sistemas enzimáticos, responsáveis pela integridade das membranas celulares e de 

sua permeabilidade e da capacidade de seletividade. É praticamente imóvel dentro do floema 

da planta mamoneira e no solo chega às raízes por fluxo de massa, principalmente, e por 

contacto radicular (BELTRÃO e GONDIM, 2006). 
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O magnésio é absorvido como cátion divalente e participa da molécula de clorofila, 

estando intimamente ligado ao processo fotossintético da planta. A sua escassez causa a 

redução na taxa de fotossíntese, resultando em menor produção de massa seca por unidade de 

área. Seu sintoma de deficiência é observado inicialmente nas lâminas maduras, com aumento 

da taxa de degradação de proteínas e redução de clorofila (NETO, 2006). Segundo pesquisas 

realizadas por Santos et al. (2004), a deficiência de Ca e Mg promove redução no crescimento 

da mamona. 

 

A mamona cresce lentamente sob deficiência de enxofre (S), com pouca ou 

nenhuma redução sob deficiência de micronutrientes no substrato. A deficiência de S provoca 

clorose verde-amarelada, homogênea, no período que se expande e atinge toda a planta. 

Folhas em forma de copo no ponteiro e com bordas reviradas para baixo, com necrose, 

secamento e rompimento de tecido nas margens são típicos (FERREIRA et al., 2004). 

 

Conforme Ilhenfeld et al. (1999), as quantidades de magnésio (Mg) e enxofre (S) 

presentes no lodo são suficientes para suprir as necessidades da maioria das culturas, mesmo 

se aplicado em quantidades modestas. 

 

Na TABELA 3.10 está apresentado um resumo com as principais funções de cada 

macronutriente para o desenvolvimento das plantas. 

 

TABELA 3.10 - Participação dos macronutrientes na formação e na qualidade da colheita. 

Elemento  Função 

Nitrogênio  Estimula a formação e o desenvolvimento de gemas floríferas e frutíferas, proporciona 
maior vegetação; aumenta o teor de proteína 

Fósforo  Acelera a formação de raízes; aumenta a frutificação; aumenta o teor de carboidratos, 
óleos, gorduras e proteínas, ajuda a fixação simbiótica de nitrogênio. 

Potássio 

Estimula a vegetação e o perfilhamento (gramíneas); aumenta o teor de carboidratos, 
óleos, gorduras e proteínas, promove armazenamento de açúcar e amido; ajuda a 
fixação simbiótica de nitrogênio, aumenta a utilização de água, aumenta a resistência a 
secas, geadas, pragas e moléstias. 

Cálcio  Estimula a fixação das raízes, aumenta a resistência às pragas e moléstias, auxilia a 
fixação simbiótica de nitrogênio. 

Magnésio Colabora com o fósforo. 

Enxofre  Aumenta a vegetação e a frutificação, aumenta o teor de óleos, gorduras e proteínas, 
ajuda a fixação simbiótica de nitrogênio. 

Fonte: MALAVOLTA, 1997 apud CAPISTRANO, 2007. 
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pH e alcalinidade 
 

MONTES et al. (2006) afirmam que o pH define o comportamento dos elementos 

químicos no solo e também o comportamento dos seres vivos (fauna e flora). No caso dos 

elementos químicos, o pH determina sob que formas eles estarão nas soluções que percolam o 

solo.  

Conforme Von Sperling (2005), o pH tem relação direta com a fotossíntese (com 

o consumo de CO2, o íon bicarbonato (HCO3
-) tende a se converter a OH- elevando-se o pH) e 

com a respiração (com a produção de CO2, o íon bicarbonato tende a se converter em H+; 

nesse caso, o pH se reduz). 

 

Segundo Marques et al. (2003), o pH é fundamental na definição do nível de 

fertilidade do solo, por interferir na solubilidade dos elementos minerais. Para o 

desenvolvimento das plantas, o melhor valor de pH é próximo a 6,5. Entretanto, os nutrientes 

têm suas disponibilidades alteradas de formas distintas com a variação do pH. Elementos 

como Fe, Cu, Mn, Zn e Al têm suas disponibilidades aumentadas com a elevação do pH. A 

disponibilidade é máxima quando o pH é próximo da neutralidade. Contudo, com a elevação 

do pH até 8,0 ou mais, elementos como N, P, B e S têm suas disponibilidades sensivelmente 

reduzidas. 

 

Temperatura 

 

A temperatura influencia processos biológicos, reações químicas e bioquímicas 

que ocorrem na água e também outros processos, como a solubilidade dos gases dissolvidos. 

A solubilidade dos gases dissolvidos decresce e a dos sais minerais cresce como aumento da 

temperatura da água (PORTO; BRANCO; LUCA, 1991). 

 

Segundo site da SANEAGO (Companhia de Saneamento de Goiás), (2007) a 

temperatura dos esgotos é, em geral, pouco superior à das águas de abastecimento, pela 

contribuição de despejos domésticos que tiveram suas águas aquecidas. Normalmente, a 

temperatura dos esgotos está acima da temperatura do ar, à exceção dos meses mais quentes 

do verão, sendo típica a faixa de 20 a 25ºC. 
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3.3.5 Problemas relacionados à qualidade da água para irrigação 
 
 

A água reusada na irrigação deve ter bons padrões de qualidade físico-químicos e 

sanitários. Desta forma, os principais constituintes que devem ser avaliados, são: os sais 

presentes na água e no solo, que reduzem a disponibilidade da água para a planta; as altas 

concentrações de sódio ou baixa de cálcio, que fazem diminuir a velocidade de infiltração da 

água; a toxicidade de íons específicos (sódio, cloreto e boro) e o excesso de nutrientes, além 

de organismos patogênicos (SOUSA et al., 2000 apud SOUSA et al., 2001). 

 

Riscos de salinidade 

 

Águas com elevados teores de sais tendem a afetar o crescimento das plantas e a 

causar a salinização do solo, tornando-o improdutivo (MOTA, 2006). 

 

De acordo com Ayers & Westcot (1991) as plantas extraem a água do solo quando 

as forças de absorção dos tecidos das raízes são superiores às forças de retenção da água 

exercida pelo solo. À medida que a água é extraída do solo, as forças que retêm a água 

restante tornam-se maiores e quando a água do solo é retida com força superior às forças de 

extração, inicia-se o estado de escassez de água na planta. A presença de sais na solução do 

solo faz com que aumentem as forças de retenção por seu efeito de osmose e, portanto, a 

magnitude do problema de escassez de água na planta. 

 

A salinidade da água e do extrato solúvel do solo é medida pela condutividade 

elétrica (CEa; CEes). A condutividade elétrica da água representa sua capacidade de 

transmitir a corrente elétrica em função da presença de substâncias dissolvidas, 

principalmente inorgânicas, que se dissociam em cátions e ânions. Simplificadamente, a 

condutividade elétrica representa a concentração de íons, estando, portanto, associada à 

concentração de sólidos dissolvidos totais (SDT) e à salinidade (BASTOS e BELIVACQUA, 

2006). 

 

O Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos estabeleceu alguns intervalos 

para a Condutividade Elétrica da água, em termos de risco de salinidade, como está 

apresentado na TABELA 3.11. 
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TABELA 3.11 – Intervalos para a condutividade elétrica da água, em termos de salinidade, 

estabelecidos pelo Laboratório de Salinidade dos EUA. 

Salinidade (micromhos/cm, a 25ºC) Risco de Salinidade 
Menor que 250 Baixo (C1) 
Entre 250 e 750 Médio (C2) 
Entre 750 e 2250 Alto (C3) 
Acima de 2250 Muito alto (C4) 

Fonte: MOTA, 2006 

 

Infiltração e permeabilidade do solo 

 

 O cálcio contribui para a estabilidade dos agregados da estrutura do solo. O sódio 

provoca a dispersão de minerais de argila, o que pode causar a obstrução dos poros do solo 

(BASTOS e BELIVACQUA, 2006). Conforme Mota (2006), as águas com alto teor de sódio 

podem alterar a estrutura dos solos, resultando na diminuição de sua permeabilidade, 

influindo na drenagem da água e aumentando o risco de salinidade. 

 

 Conforme Araújo (2000), altas concentrações de sódio na água de irrigação provocam 

uma substituição no solo, dos íons cálcio e magnésio pelo íon sódio, e desenvolvem uma 

condição de solo com pouca drenagem interna, diminuindo sua permeabilidade à água e 

provocando um desequilíbrio do Na com relação ao Ca e Mg, que também têm efeitos 

nutricionais.  

 

Segundo Bastos e Belivacqua (2006), tanto a salinidade quanto a sodicidade da 

água afetam a velocidade de infiltração da água no solo. Águas com baixa salinidade tendem 

a dissolver os sais e minerais do solo (inclusive o cálcio), lixiviando-os. Isto, somado à 

contínua aplicação de água com elevada RAS (elevada proporção de sódio em relação ao 

cálcio), constitui a pior combinação para a estabilidade dos agregados do solo e estrutura das 

camadas superficiais. Portanto, os problemas de infiltração são avaliados, em conjunto, por 

meio de salinidade (CE) e sodicidade da água (RAS). 

 

 Na TABELA 3.12 está apresentado um comparativo entre a RAS e o risco de 

diminuição de permeabilidade, proposto pelo Laboratório de Salinidade dos EUA. 
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TABELA 3.12 – Comparativo entre a Relação de Adsorção de Sódio e o Risco de 

Diminuição da Permeabilidade, proposto pelo Laboratório de Salinidade dos EUA. 

Relação de Adsorção de Sódio Risco de Diminuição da Permeabilidade 
Menor que 10 Baixo (S1) 
De 10 a 18 Médio (S2) 
De 18 a 26 Alto (S3) 
Maior que 26 Muito alto (S4) 
Fonte: Mota, 2006 

 

Conforme Montes et al. (2006), os elevados teores de sódio nos solos estão 

associados, juntamente com os sais, a sérios problemas que provocam a degradação dos solos: 

alcalinização e salinização, processos que podem ocorrer naturalmente em solos de regiões 

áridas e semi- áridas, mas que podem igualmente ser provocados por ações antrópicas. 

 

Toxicidade de íons 

 

 Dentre os íons mais tóxicos, destacam-se os cloretos, o sódio e o boro, os quais, ao 

serem absorvidos com a água, podem se acumular nas folhas causando danos, como 

queimaduras ou necroses. Na irrigação por aspersão, o sódio e os cloretos também podem ser 

absorvidos diretamente pelas folhas. Vários oligoelementos podem ser tóxicos às plantas, 

mesmo em baixas concentrações (BASTOS e BELIVACQUA, 2006). 

 

A toxicidade ocorre internamente na planta e não é provocada pela falta de água. 

Normalmente, ela se origina quando certos cátions, absorvidos pela planta com a água do solo, 

são acumulados nas folhas durante a transpiração, em quantidades suficientes para provocar 

danos. Os danos podem reduzir significativamente os rendimentos e sua magnitude depende 

do tempo, da concentração dos íons, da sensibilidade das plantas e do uso de águas pelas 

culturas (COSTA et al., 2005). 

 

Os íons cloreto presentes na água de irrigação provocam, com maior freqüência, 

toxicidade nas culturas. Esses íons não são adsorvidos pelas partículas do solo, porém, por 

serem muito móveis, são facilmente absorvidos pelas raízes das plantas e translocados até as 

folhas, onde se acumulam devido à transpiração, sendo este problema mais intenso nas 

regiões de climas mais quentes, onde as condições ambientais favorecem uma alta 

transpiração. O tipo de irrigação a ser utilizado também apresenta maior ou menor intensidade 

de absorção do cloreto, ou seja, quando da utilização do método de irrigação por aspersão a 
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toxicidade é mais rápida, pois a absorção é realizada diretamente pelas folhas (MORAES; 

MAIA; OLIVEIRA, 1998). 

 

Com relação ao boro, trata-se de um elemento essencial para o crescimento das 

plantas. No entanto, algumas vezes podem se acumular no solo em níveis tóxicos para as 

culturas. Concentrações menores que 0,5 ppm de boro na água de irrigação são consideradas 

seguras, mas valores da ordem de 3 a 4ppm já são tóxicos para a maioria das culturas 

(REICHARDT, 1990; SILVA e MARIA, 1979 apud ARAÚJO, 2000). 

 

Na TABELA 3.13 estão apresentados os principais critérios utilizados para avaliar 

a qualidade da água para irrigação, sendo considerado o grau de restrição de uso de águas em 

termos de salinidade (CE), sodicidade (RAS), toxicidade de elementos químicos específicos e 

problemas de obstrução em sistemas de irrigação localizada. 
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TABELA 3.13 – Diretrizes para interpretar a qualidade de água para irrigação. 

Restrição de uso 
Parâmetro Nenhuma Ligeira - Moderada Severa 

Salinidade 
CEa (dS/m) < 0,7 0,7 - 3,0 > 3,0 
SDT (mg/L) < 450 450 - 2000 > 2000 
Infiltração (avaliada usando CEa e RAS simultaneamente) 
RAS CEa (dS/m) 
0 - 3 > 0,7 0,7 - 0,2 < 0,2 
3 -6 > 1,2 1,2 - 0,3 < 0,3 
6 -12 > 1,9 1,9 - 0,5 < 0,5 
12 - 20 > 2,9 2,9 - 1,3 < 1,3 
20 - 40 > 5,0 5,0 - 2,9 < 2,9 
Toxicidade de elementos químicos específicos (afeta culturas sensíveis) 
Sódio    
Irrigação superficial (RAS) < 3 3 - 9 > 9 
Irrigação por aspersão (mg/L) < 70 > 70  
Cloreto (Cl-1) (mg/L)    
Irrigação superficial  < 140 140 - 350 > 350 
Irrigação por aspersão  < 100 > 100  
Boro (B) (mg/L) < 0,7 0,7 - 3 > 3 
Bicarbonato (HCO-

3) (mg/L)    
Irrigação por aspersão < 90 90 - 500 > 500 
Cloro residual livre (Cl2) (mg/L)   
Irrigação por aspersão  1 - 5 > 5 
pH Faixa Normal: 6,5 -8,4  

Problemas de obstrução em sistemas de irrigação localizada 
Sólidos em suspensão (mg/L) < 50 50 - 100 > 100 
pH < 7 7 - 8 > 8 
Sólidos dissolvidos (mg/L) < 500 500 - 2000 > 2000 
Manganês (mg/L) < 0,1 0,1 - 1,5 > 1,5 
Ferro (mg/L) < 0,1 0,1 - 1,5 > 1,5 
Ácido sulfúrico (mg/L) < 0,5 0,5 - 2,0 > 2,0 
Bactérias heterotróficas (org/L) < 10000 10000 - 20000 > 50000 

Fonte: WPCF (1989), Ayers e Westcot (1991), USEPA (2004a), apud Bastos e Belivacqua 
(2006). 
 

3.3.6 Aspectos sanitários 
 
 

O maior empecilho quanto à utilização de esgotos domésticos na agricultura 

irrigada tem sido os aspectos sanitários. Os principais contaminantes biológicos de 

importância para a saúde pública são vírus, bactérias, protozoários e helmintos. A qualidade 

sanitária dos esgotos depende do grau de tratamento (SOUSA e LEITE, 2002). Na TABELA 

3.14 estão apresentados alguns microrganismos presentes no esgoto bruto dos EUA. 
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TABELA 3.14 - Concentração média de alguns microrganismos no esgoto bruto dos Estados 
Unidos.  

Microorganismo Concentração 

Coliformes Totais 105 a 106/ mL 
Coliformes Fecais 104 a 105/ mL 
Estreptococos 103 a 104/ mL 
Salmonella 0 a 104/ mL 
Cistos de protozoários 10 a 103/ mL 
Ovos de Helmintos 10-2 a 10/ mL 
Vírus entéricos 10 a 102/ mL 
Fonte: Metcalf e Eddy, 1989 apud Malta, 2001. 

 

Com relação ao perfil sanitário do lodo de esgoto, a legislação limita a presença 

de alguns patógenos indicadores da qualidade do biossólido. Estes indicadores são os 

coliformes fecais e ovos de helmintos. Estando controlados estes organismos, os demais 

agentes patogênicos presentes no lodo também estarão em níveis compatíveis com o uso na 

agricultura. Mesmo apresentando perfil sanitário controlado pela norma, o lodo não pode ser 

aplicado indiscriminadamente (ILHENFELD; PEGORINI; ANDREOLI, 1999). 

 

Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou diretrizes em 

1989 e vigentes até recentemente, para ouso de esgoto em irrigação, baseando-se em apenas 

dois indicadores microbiológicos: número de ovos de helmintos por litro e concentração de 

coliformes fecais. Para irrigação restrita sequer era explicitado um padrão bacteriológico. 

 

Por meio desses indicadores a WHO (1989) enquadra em três categorias (A, B, C) 

as variedades de culturas e os seus correspondentes meios de contatos e tratamentos 

requeridos. Na TABELA 3.15 estão apresentadas essas diretrizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

TABELA 3.15 – Critérios de qualidade microbiológica recomendados pela OMS para a 

utilização de águas residuárias na agricultura. 
Categoria Condições 

de uso 
Grupo 

exposto 
Nematóides 
intestinais 
(ovos/L) 

Coliformes 
fecais 

(CF/100mL) 

Tratamento 
requerido 

A 

Culturas 
consumidas 

cruas, 
campos 

esportivos, 
jardins 

públicos 

Trabalhadores, 
consumidores 
e público em 

geral 

≤ 1 ≤ 1000 

Séries de Lagoas 
de estabilização 
(ou tratamento 
equivalente) 

B 

Culturas de 
cereais, 

industriais e 
forrageiras, 

prados e 
árvores 

Trabalhadores ≤ 1 
Não se 

recomenda 
nenhuma norma 

Lagoas de 
estabilização por 8 

a 10 dias (ou 
tratamento 

equivalente) 

C 

Categoria B, 
sem os 

trabalhadores 
e o público 

estarem 
expostos 

Nenhum Não se aplica Não se aplica Sedimentação 
Primária 

Fonte: Adaptado de WHO (1989) 

 

É de se observar que estas diretrizes da OMS encontravam-se centradas no 

emprego de lagoas de estabilização e no entendimento de que, neste caso, o padrão  ≤ 1 ovo 

nematóides por litro prestar-se-ia como indicador da remoção dos demais organismos 

sedimentáveis (outros helmintos e protozoários), enquanto o padrão ≤ 1000 CF/100mL seria 

indicativo da inativação de bactérias patogênicas e vírus (BASTOS e BELIVACQUA, 2006). 

 

As diretrizes da OMS foram revisadas recentemente sendo incorporados os 

conceitos de riscos e de carga de doenças toleráveis, e a avaliação de riscos à saúde 

culminando com a implantação de novas diretrizes para utilização de água residuárias na 

agricultura (WHO, 2006a). 

 

Em suas últimas diretrizes a OMS estabeleceu uma meta de cargas de doenças 

tolerável - 10-6 DALY (anos de vida ajustados por incapacitação) ppa. Considerando isso, a 

TABELA 3.16 e a FIGURA 3.1 sintetizam as novas diretrizes da OMS para irrigação com 

esgotos sanitários, associando a remoção de patógenos com outras medidas de proteção à 

saúde. 
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TABELA 3.16 – Diretrizes da OMS uso agrícola de esgotos sanitários (2006). 

Qualidade do efluente 
Categoria 
irrigação Opção (1) Tratamento de esgotos e 

remoção de patógenos (log10) E.coli 
100mL-1 

Ovos 
helmintos L-1 

Irrestrita A 4 ≤ 103 
 B 3 ≤ 104 
 C 2 ≤ 105 
 D 4 ≤ 103 
 E 6 ou 7 ≤ 101 ou 100 
Restrita F 4 ≤ 104 
 G 3 ≤ 105 
 H < 1 ≤ 106 

≤ 1(2)  

Legenda: (1) Combinação de medidas de proteção a saúde (ver Figura 3.1). (2) No caso de exposição 
de crianças (15 anos) recomenda-se um padrão e, ou, medidas complementares mais exigentes: ≤ 0,1 
ovo L-1, utilização de equipamentos de proteção individual, tratamento quimioterápico. No caso da 
garantia de remoção adicional de 1 log10 na higiene dos alimentos pode-se admitir ≤10 ovos L-1. 
Fonte: (OMS, 2006a) 

 

 Para opção A enquadra-se o cultivo de raízes e tubérculos e para a opção B o cultivo 

de folhosas, nas quais deve-se garantir uma redução de 4 e 3  unidades logarítimas de 

patógenos, respectivamente.  

 

A opção C inclui a irrigação localizada de plantas que se desenvolvem distantes 

do nível do solo; a opção D inclui esse tipo de irrigação em plantas que se desenvolvem rentes 

ao nível do solo. É necessária, respectivamente, uma redução de 2 e 4 unidades logarítimas de 

patógenos, para opção C e D, para se alcançar uma meta de carga de doenças virais 10-6 

DALY ppa. 

 

A opção E exige o emprego de rigorosos processos de tratamento para que haja 

remoção de 7 unidades logarítimas de patógenos. As técnicas de tratamento para alcançar essa 

qualidade do efluente são: tratamento secundário + coagulação + filtração + desinfecção. 

 

 Para irrigação restrita têm-se as opções F, G e H. A opção F enquadra a agricultura de 

baixo nível tecnológico e mão de obra intensiva; a opção G inclui a agricultura de alto nível 

tecnológico e de remoção de patógenos (< 1 log10) associada ao emprego de técnicas de irrigação 

altamente mecanizadas. Na opção H é suficiente o uso técnicas de tratamento com reduzida 

capacidade e elevado potencial de minimização da exposição (irrigação subsuperficial). 
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Legenda: T: tratamento; De: decaimento no ambiente; H: higiene dos alimentos (lavagem); Gds: 
irrigação por gotejamento de plantas que se desenvolvem distantes do nível do solo; Grs: irrigação por 
gotejamento de plantas que se desenvolvem rentes ao nível do solo; BNT: agricultura de baixo nível 
tecnológico (mão de obra intensiva); ANT: agricultura de ato nível tecnológico (mecanização); Iss: 
irrigação subsuperficial. 
Fonte: Adaptado de WHO (2006a) 
 
FIGURA 3.1 – Exemplos de combinação de medidas e proteção à saúde para uma carga de 
doença tolerável 10-6 DALY ppa. 
 

 Excetuando a opção E, para que ocorra a remoção de patógenos, nas demais opções, 

são necessárias, além dos tratamentos de esgotos, outras medidas ou situações de proteção, 

como mostra a FIGURA 3.1.  

 

Na situação mais desfavorável – cultivo de culturas comestíveis cruas e mais 

suscetíveis à contaminação devido ao estreito contato com o solo (opções A e B), requer-se 

até 4 log10 de remoção de patógenos, complementada por redução adicional esperada por 

decaimento natural ou pela praxe de limpeza das culturas irrigadas (o que bem se aplicaria ao 

caso de raízes, tubérculos e hortaliças folhosas). Nas opções C e D, o requerimento de 

remoção de patógenos é contrabalançado com a maior ou menor intensidade de contato entre 

a água de irrigação e as culturas irrigadas, minimizada com o emprego de irrigação por 

gotejamento e o cultivo de plantas que crescem mais distantes do nível do solo (BASTOS e 

BELIVACQUA, 2006). 
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Diversos países possuem normas técnicas regulamentando a maneira adequada de 

utilizar lodo de esgoto na agricultura. Nos Estados Unidos, o órgão responsável pelo controle 

de impactos ambientais, a United States Environmental Protection Agency (USEPA), 

desenvolveu normas regulamentando o uso agrícola de esgoto. 

 

 Segundo Bastos e Belivacqua (2006) a USEPA exige para: 

 

 Irrigação irrestrita, ou a irrigação por aspersão em qualquer situação: um padrão de 

qualidade de efluentes semelhante ao padrão de potabilidade da água (ausência de 

coliformes e organismos patogênicos, turbidez ≤ 2 uT e cloro residual ≥ 1 mg/L). 

Depreende-se que o critério da ausência de coliformes asseguraria a ausência de 

bactérias patogênicas, enquanto a inclusão da turbidez e cloro residual prestam-se ao 

papel complementar da indicação da remoção de protozoários por filtração e da 

inativação de vírus; 

 Irrigação restrita (culturas alimentícias processadas comercialmente e culturas não 

alimentícias, silvicultura): a desinfecção, com a garantia de cloro residual ≥ 1 mg/L, e 

um padrão bacteriológico ≤ 200 CTer/100mL, o que pressupõe a tolerância à presença 

de patógenos em alguma densidade. 

 

Na TABELA 3.17 estão apresentadas, para o uso agrícola de esgotos sanitários, as 

diretrizes da USEPA de 2004. 
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TABELA 3.17 – Diretrizes da USEPA para o uso agrícola de esgotos sanitários. 

Tipo de irrigação e cultura 
Processo 

de 
tratamento 

Qualidade do efluente 

Culturas alimentícias não processadas 
comercialmente                                            
Irrigação superficial ou por aspersão de qualquer 
cultura, incluindo culturas a serem consumidas 
cruas 

Secundário 
+ filtração + 
desinfecção 

DBO ≤ 10 mg/L                 CTer 
ND (1)                Organismos 
patogênicos ND 

Culturas alimentícias processadas comercialmente                                        
Irrigação superficial de pomares e vinhedos                         
Silvicultura e irrigação de áreas com acesso ao 
público 

Secundário 
+ 

desinfecção 

DBO ≤ 30 mg/L                 CTer 
≤ 200/100mL  

Culturas não alimentícias                                   
Pastagens para rebanhos de leite, forrageias, 
cereais, fibras e grãos 

Secundário 
+ 

desinfecção 

DBO ≤ 30 mg/L                 CTer 
≤ 200/100mL  

Legenda: Cter: coliformes termotolerantes; ND: não detectável; (1) média móvel de sete dias; 
nenhuma amostra > 14 Cter/100mL    
Fonte: USEPA, 2004 apud Bastos e Belivacqua, 2006 

 

No Brasil, em novembro de 2003, a Câmara Técnica de Saúde, Saneamento 

Ambiental e Gestão de Resíduos do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), em 

resposta a uma solicitação realizada pela EMBRAPA, determinou que fosse formado um 

grupo de trabalho para elaborar uma Resolução regulamentando o uso agrícola do esgoto. O 

grupo de trabalho, formado por representantes de diferentes setores envolvidos com o tema, 

como companhias de saneamento, órgãos ambientais, instituições de pesquisa, entre outros, 

finalizou seus trabalhos em maio de 2005. Surgiu assim a Resolução nº 357/05 do CONAMA 

que definiu, além de outros parâmetros, as condições a serem atendidas com relação ao 

aspecto sanitário da água para irrigação em função da classe e dos usos das águas. Na 

TABELA 3.18 estão mostradas essas condições sanitárias exigidas. 
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TABELA 3.18 – Condições sanitárias para as águas destinadas à irrigação, de acordo com a 

Resolução nº 357/05, do CONAMA. 

Classe / Tipo de Uso Condição Sanitária 

ÁGUAS DOCES  

Classe 1 - destinadas à irrigação de 
hortaliças que são consumidas cruas e 
de frutas que se desenvolvam rentes 
ao solo e que sejam ingeridas cruas 
sem remoção de película. 

Não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes 
termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo 
menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, 
com freqüência bimestral 

Classe 2 - destinadas à irrigação de 
hortaliças, plantas frutíferas e de 
parques, jardins, campos de esporte e 
lazer, com os quais o público possa vir 
a ter contato direto. 

Não deverá ser excedido um limite de 1000 coliformes 
termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo 
menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, 
com freqüência bimestral 

Classe 3 - destinadas à irrigação de 
culturas arbóreas, cerealíferas e 
forrageiras. 

Não deverá ser excedido um limite de 4000 coliformes 
termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo 
menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, 
com freqüência bimestral 

        ÀGUAS SALOBRAS  

Classe 1 - destinadas à irrigação de 
hortaliças que são consumidas cruas e 
de frutas que se desenvolvem rentes o 
solo e que sejam ingeridas cruas sem 
remoção de película, e à irrigação de 
parques, jardins, campos de esporte e 
lazer, com os quais o público possa vir 
a ter contato direto. 

Não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes 
termotolerantes por 100 mL  

Fonte: MOTA, (2006) 

 

 O PROSAB (Programa de Pesquisas em Saneamento Básico), baseado em seu 

conhecimento adquirido, durante dez anos de pesquisas, sugeriu critérios de qualidade 

microbiológica, apresentados na TABELA 3.19, para utilização de esgoto na agricultura. 

Segundo Bastos e Belivacqua (2006), os critérios sugeridos encontram consistência com os 

padrões tecnológicos de esgotos de amplo emprego no país, acomodando técnicas de 

tratamento simplificadas, mas sem omitir a possibilidade do emprego de técnicas de maior 

complexidade. 
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TABELA 3.19 – Diretrizes do PROSAB para o uso agrícola de esgotos. 

Categoria CTer/100mL(3) Ovos de 
helmintos/L(4) Observações 

Irrigação irrestrita (1) ≤ 1x103 ≤ 1 

≤ 1x104 Cter/100mL no caso de 
irrigação por gotejamento de culturas 
que se desenvolvem distantes do 
nível do solo ou técnicas hidropônicas 
em que o contato com a parte 
comestível da planta seja minimizado 

Irrigação restrita (2) ≤ 1x104 ≤ 1 

≤ 1x105 Cter/100mL no caso da 
existência de barreiras adicionais de 
proteção ao trabalhador.  
É facultado o uso de efluentes 
(primários e secundários) de técnicas 
de tratamento com reduzida 
capacidade de remoção de 
patógenos, desde que associado à 
irrigação subsuperficial (5) 

Legenda: (1) Irrigação superficial ou por aspersão de qualquer, inclusive culturas alimentícias 
consumidas cruas. Inclui também a hidropônia. (2) Irrigação superficial ou por aspersão de qualquer 
cultura não ingerida crua, inclui culturas alimentícias e não alimentícias, forrageiras, pastagens e 
árvores. Inclui também a hidropônia. (3) Coliformes termotolerantes; média geométrica durante o 
período de irrigação, alternativa e preferencialmente pode-se determinar E.coli.(4) Nematóides 
intestinais humanos; média aritmética durante o período de irrigação. (5) Neste caso não se aplicam os 
limites estipulados de coliformes e ovos de helmintos, sendo a qualidade do efluente uma 
conseqüência das técnicas de tratamento empregadas. 
Fonte: BASTOS e BELIVACQUA, 2006. 
 

O padrão de efluentes expresso na TABELA 3.19, em termos de coliformes 

termotolerantes e ovos de helmintos, aplicam-se ao emprego de sistemas de tratamento por 

lagoas, no qual a remoção de cistos de protozoários é indicada pela remoção de ovos de 

helmintos. A turbidez deve ser utilizada como parâmetro indicador da remoção de 

protozoários no caso de filtração terciária. Para irrigação irrestrita, recomenda-se um padrão 

de turbidez ≤ 5 uT. Além disso, em sistemas que incluam a desinfecção deve-se recorrer aos 

parâmetros de controle da desinfecção (residual desinfectante e tempo de contato) necessários 

ao alcance do padrão estipulado para coliformes termotolerantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

3.4. Mamona (Ricinus communis Linn) 
 
 
3.4.1 Considerações iniciais 
 

 

 Cientificamente denominada “Ricinus communis L”, a mamona é uma euforbiácea 

conhecida no Brasil como carrapateira, rícino e palma-criste. Na Inglaterra e nos Estados 

Unidos, a mamona tem as denominações de “castor beans” e “castor seed”, sendo identificada 

pelos alemães como “wunder baum”. Sua pátria é discutida, não se sabendo onde surgiu essa 

planta já denominada por alguns técnicos e agricultores como “planta das bagas de ouro”. É 

provável que tenha nascido em diversos pontos da Terra e seu conhecimento se tenha 

difundido com o processo de ecumenização. Há, entretanto, quem defenda as hipóteses de ser 

ela africana, asiática ou mesmo americana (SILVA, 1983). No Brasil, a mamona é conhecida 

desde a era colonial, quando dela se extraía o óleo para lubrificar as engrenagens e os mancais 

dos inúmeros engenhos de cana (CRIAR E PLANTAR, 2007). 

 

 O Brasil já foi o maior produtor mundial de mamona. Sua introdução no Brasil 

ocorreu na época da colonização brasileira. A Bahia é, historicamente, o maior produtor 

brasileiro de mamona, detendo uma média de 76,6 % de toda a produção brasileira, no 

período de 1990 a 2002, e 89,3% da produção nordestina, no mesmo período. Sergipe e 

Maranhão são os únicos estados nordestinos que não possuem a tradição na exploração da 

mamona (ALVES; SOBRINHO; CARVALHO, 2004). 

  

A mamoneira é uma planta de aproveitamento integral. No entanto, sua maior 

importância encontra-se no óleo extraído das sementes e na torta obtida como resíduo das 

bagas submetidas à prensagem para extração do óleo. As folhas servem como adubo orgânico. 

O caule pode ser aproveitado como celulose ou na fabricação de pólvora (SILVA, 1983). 

 

A mamona foi escolhida como uma das oleaginosas fornecedoras de matéria 

prima para fabricação de biodiesel no Brasil. Essa escolha foi feita por ela praticamente ser a 

única oleaginosa bem adaptada e para qual se dispunha de tecnologia para cultivo na região 

semi-árida, possibilitando a inclusão social de milhares de produtores que estavam sem 

opções agrícolas rentáveis. Embora este aspecto social tenha proporcionado a escolha da 

mamona, essa cultura também pode ser plantada em várias regiões do país, desde o Sul até o 
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Norte, desde que se obedeçam suas exigências climáticas e receba manejo adequado 

(EMBRAPA, 2007). 

 

Um estudo elaborado pela Secretaria de Agricultura e Irrigação do Estado do 

Ceará, em parceria com a TECBIO, concluiu que a mamona é a cultura mais rentável para o 

sequeiro. O agronegócio da mamona para fins energéticos tem a capacidade de erradicar a 

miséria rural nordestina, onde mais de 2 milhões de famílias convivem com a fome. Um 

hectare pode produzir mais de 1.000 litros por ano de Biodiesel, ao mesmo tempo em que 

gera renda complementar suficiente para eliminar a desnutrição dos ricinocultores. Sua torta, 

53% do peso do grão, é adubo, por excelência, com a capacidade, inclusive, de eliminar as 

doenças do solo (nematóides), fator deveras importante para a agricultura orgânica 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2003). 

 
3.4.2 Descrição da planta  
 
 

A mamoneira cultivada é um arbusto com sistema radicular que se estende lateral 

e profundamente e uma parte aérea ramificada, de coloração verde ou avermelhada, de acordo 

com a variedade. As folhas são lobadas com formas diferentes. É uma monóica. Sua 

inflorescência contém flores femininas na parte superior e flores masculinas na inferior. A flor 

masculina apresenta grande número de estames e a feminina possui um ovário com três lojas 

em cada uma das quais se desenvolve uma semente carunculada, oval, de tamanho grande, 

médio ou pequeno, podendo ter colorações muito variadas (SILVA, 1983). 

  

A haste principal ou primária cresce de modo vertical, sem nenhuma ramificação, 

até o aparecimento da primeira inflorescência. O nó, no qual o primeiro racemo aparece, é 

uma importante característica agronômica, já que é associada à maturidade. O ramo lateral se 

desenvolve da axila da última folha, logo abaixo da inflorescência. Como a haste principal, 

todos os ramos da segunda, terceira e quarta ordens apresentam crescimento limitado, 

terminando em uma inflorescência, formando uma estrutura simpoidal (AZEVEDO e LIMA, 

2001). 

 

Tem raízes laterais e uma raiz principal que pode atingir 1,50m de profundidade. 

As variedades cultivadas no Brasil podem ser de porte anão ou baixo (até 1,60m), médio (1,60 

a 2,00m) ou alto (acima de 2,00m). Há também variedades com frutos deiscentes (quando 
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maduro se abrem, deixando cair as sementes) e indeiscentes. O fruto é uma cápsula com 

espinhos, com três divisões e uma semente em cada uma (RURAL SEMENTES, 2007). 

 

Segundo Távora (1982), a mamona apresenta porte arborescente ou arbóreo. Ela 

varia grandemente em seu hábito de crescimento, cor da folhagem e caule, tamanho, 

coloração e teor de óleo da semente, de formas tais, que cultivares são algumas vezes muito 

diferentes entre si. 

 

A mamoneira tem metabolismo fotossintético C3, sendo de baixa eficiência na 

assimilação do carbono, porém, mesmo assim, ela produz, em média, 10t a 12t de oxigênio 

por hectare e o equivalente em seqüestro do carbono da atmosfera. Tem uma taxa 

assimilatória liquida baixa de 6,5g/m2/dia e uma taxa de fotossintética média de somente 18 a 

27 mg CO2/ dm2/hora. Pode produzir cerca de 12t de matéria seca, ou seja, de fitomassa por 

hectare, em condições de sequeiro (BELTRÃO, 2003). 

 

As cultivares desenvolvidas pela Embrapa Algodão, em parceria com a EBDA, 

BRS Paraguaçu e BRS Nordestina, foram selecionadas para a região semi-árida brasileira. No 

entanto, tem mostrado adaptação a diferentes ecossistemas em que se utilize plantio e colheita 

manual, baixo uso de insumos e precipitações adequadas ao desenvolvimento da planta, pelo 

menos 500 mm (MILANI; ANDRADE; GONDIM, 2006). 

 
3.4.3 Características agronômicas 
 
 

Os principais fatores ambientais a serem considerados na escolha da área são: 

altitude, relevo, solo e clima. A área deve ter altitude superior a 300m acima do nível do mar, 

com topografia plana a suavemente ondulada. O solo deve ser fértil, profundo, de boa 

drenagem e não erodido. A temperatura da região deve ser superior a 20ºC e precipitação 

pluvial anual de 600 a 700mm (AZEVEDO e NÓBREGA, 2006). 

 

A mamoneira vegeta bem em climas tropicais e subtropicais e é explorada 

comercialmente entre as latitudes 40º N e 40º S. Apesar de serem encontradas mamoneiras em 

altitudes variando desde o nível do mar até 2.300 m, para a produção comercial recomenda-se 

o cultivo em áreas com altitude na faixa de 300 a 1500m acima do nível médio do mar. 
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Quando cultivada em regiões com altitude abaixo de 300 m há maior produção de massa 

verde em detrimento da produção de cachos (AZEVEDO e GONDIM, 2006). 

Pluviosidades entre 600 e 700 mm proporcionam rendimentos superiores a 1500 

kg/ha, sendo viável economicamente em áreas onde a precipitação pluvial mínima esteja entre 

400 e 500mm (AMORIM NETO et al., 2001). 

A água é o fator que mais influencia o processo de germinação. Com a absorção 

de água, por embebição, ocorre a reidratação dos tecidos e, consequentemente, a 

intensificação da respiração e de todas as outras atividades metabólicas, que resultam no 

fornecimento de energia e nutrientes necessários para a retomada do crescimento por parte do 

eixo embrionário. Por outro lado, o excesso de umidade, em geral, provoca decréscimo na 

germinação, visto que impede a penetração do oxigênio e reduz o processo metabólico 

resultante (OLIVEIRA et al., 2004). 

 

O solo para plantio de mamona deve ser plano ou com declividade de no máximo 

12%, pois essa planta tem pouca capacidade de proteção contra a erosão e crescimento inicial 

muito lento, demorando a cobrir o solo para protegê-lo da ação das gotas de chuva. A acidez 

prejudica o crescimento das plantas, devendo-se escolher áreas com pH próximo a 

neutralidade (entre 6,0 e 7,0) ou fazer a correção do pH com calagem e com gessagem, se 

necessário (EMBRAPA, 2007). 

 

Segundo Azevedo e Gondim (2006), a mamoneira é exigente em fertilidade, 

devendo ser cultivada em solos com fertilidade média a alta, porém, solos com fertilidade 

muito elevada favorecem o crescimento vegetativo excessivo, prolongando o ciclo e 

expandindo, consideravelmente, o período de floração. Tanto solos ácidos como alcalinos têm 

efeito negativo no crescimento e desenvolvimento das plantas. A cultura prefere solos com 

pH entre 5 e 6,5, produzindo em solos de pH até 8,0. 

 

A mamoneira é uma planta exigente em nutrientes, tendo nas sementes elevada 

concentração de óleo e proteínas, o que conduz a uma demanda por elementos essenciais, 

especialmente nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio e magnésio. Para uma produtividade de 

2000 kg/ha de sementes, retira do solo as seguintes quantidades de nutrientes: 80 kg de 

nitrogênio (N), 18 kg de pentóxido de fósforo (P2O5), 32 kg de óxido de potássio (K2O), 12 kg 



 

 

64 

de óxido de Cálcio (CaO) e 10 kg de óxido de magnésio (MgO). Por isso, seu cultivo deve ser 

feito em solos com boa fertilidade natural ou com suprimento de fertilizantes orgânicos ou 

minerais para produzir bem. O ideal é que se proceda à análise do solo antes do plantio, para 

que a adubação e a calagem sejam a melhor possível (BELTRÃO e GONDIM, 2006). 

 
3.4.4 Óleo de mamona 
 
 

Dos subprodutos da mamona destaca-se o óleo, único glicerídeo que a natureza 

concebeu em mais de 320.000 espécies de espermatófitos, que é solúvel em álcool e é 

extraído pela prensagem das sementes. Cerca de 90% do óleo é composto por triglicerídeo, 

principalmente da ricinoleína, que é o componente do ácido ricinoléico, o que confere ao óleo 

suas características singulares, possibilitando ampla gama de utilização industrial, tornando a 

cultura da mamoneira importante potencial econômico e estratégico ao País (BIODIESEL, 

2007). No Brasil, pesquisas realizadas pela Embrapa (PIRES et al., 2004), indicaram um teor 

de óleo por baga entre 43% e 49% de óleo. 

 

Souza (2006) durante sua pesquisa sobre a produtividade da mamona irrigada com 

esgoto doméstico tratado em lagoas de estabilização constatou que o percentual de ésteres 

etílicos para os tratamentos estudados se encontrou em torno de 30% quando se utilizou o 

método de extração a quente. 

 
Segundo Milani e Severino (2006), o óleo de mamona possui diversas utilizações 

industriais, desde próteses ósseas até lubrificantes de motores. A atual legislação que institui a 

adição de biodiesel ao diesel criou grande expectativa na produção de mamona, visto ser um 

dos óleos indicados para a produção deste, gerando uma demanda por cultivares com 

adaptação em regiões onde o cultivo da mamona não é tradicional. 

 

O óleo de mamona possui também centenas de aplicações dentro da indústria 

química, sendo uma matéria prima versátil com a qual se podem fazer diversas reações, dando 

origem a produtos variados. Suas principais aplicações são para fabricação de graxas e 

lubrificantes, tintas, vernizes, espumas e materiais plásticos para diversos fins. Derivados de 

óleo de mamona podem ser encontrados até em cosméticos e produtos alimentares 

(EMBRAPA, 2007). 

 
 



 

 

65 

3.5 Biodiesel 
 
 
3.5.1 Importância do Biodiesel  
 
 

Atualmente, as discussões a respeito de fontes alternativas de energia, sejam elas 

de etanol, gás natural e biodiesel, têm ultrapassado as questões meramente energéticas e se 

estendido para a preocupação com o meio ambiente, tanto por questão de segurança nacional 

como também por questão de pressão da própria sociedade com relação às discussões sobre 

preservação e conservação do meio ambiente. Assim, os debates mais freqüentes desde a 

década de 90 do século passado centram-se na questão de eficiência energética, especialmente 

no que diz respeito às emissões de gases do efeito estufa (PIRES et al., 2004). 

 

No Brasil, as pesquisas com o biodiesel remontam ao ano de 1980, tendo à frente 

o professor Expedito Parente, da Universidade Federal do Ceará, autor da patente PI- 8007957. 

Essa foi a primeira patente, em termos mundiais, de biodiesel e de querosene vegetal de 

aviação. De acordo com dados publicados pelo governo federal, em 2004, no 1º caderno de 

Altos Estudos “Biodiesel e Inclusão Social”, o biodiesel pode ser importante produto para 

exportação e para a independência energética nacional, associada à geração de emprego e 

renda nas regiões mais carentes do Brasil. O país, inclusive, pela sua imensa extensão 

territorial, associada a excelentes condições climáticas, é considerado um paraíso para a 

produção de biomassa para fins alimentares, químicos e energéticos (CRISTINA, 2006). 

 

As grandes motivações para a produção de biodiesel são os benefícios sociais, 

ambientais e econômicos que esse novo combustível pode trazer. 

 

Cada vez mais o preço da gasolina, diesel e derivados de petróleo tendem a subir. 

A cada ano o consumo aumenta e as reservas diminuem. Além do problema físico, há o 

problema político: a cada ameaça de guerra ou crise internacional, o preço do barril de 

petróleo dispara (BIODIESEL, 2007). O biodiesel torna-se, assim, uma solução para esse 

problema, pois o mesmo pode ser utilizado como combustível sem a necessidade de 

adaptação em caminhões, tratores ou máquinas. 

 

O biodiesel é uma fonte limpa que possui origem renovável ao invés da fóssil. 

Desta forma, sua obtenção e queima não contribuem para o aumento de CO2 na atmosfera, 
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zerando, assim, o balanço de massa entre emissão de gases dos veículos e absorção dos 

mesmos pelas plantas. Com isso, existem possibilidades de captar recursos internacionais por 

meio do mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL ou Clean Development Mechanism - 

CDM), do Acordo de Quioto ou do mercado internacional de créditos de carbono, devido à 

diminuição da poluição atmosférica e do efeito estufa. 

 

A produção de oleaginosas em lavouras familiares faz com que o biodiesel seja 

uma alternativa importante para a erradicação da miséria no país, pela possibilidade de 

ocupação de enormes contingentes de pessoas. Na região semi-árida nordestina vivem mais de 

2 milhões de famílias em péssimas condições de vida. A inclusão social e o desenvolvimento 

regional, especialmente via geração de emprego e renda, devem ser os princípios orientadores 

básicos das ações direcionadas ao biodiesel, o que implica dizer que sua produção e consumo 

devem ser promovidos de forma descentralizada e não-excludente em termos de rotas 

tecnológicas e matérias-primas utilizadas (BIODIESEL, 2007). 

 
3.5.2 Biodiesel e suas características 
 
 

Segundo a Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, biodiesel é um 

“biocombustível derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna 

com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, 

que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil” (BIODIESEL, 

2007). 

 

O Biodiesel é um biocombustível sucedâneo do óleo diesel mineral, capaz de 

fazer funcionar qualquer motor diesel, com alto desempenho, sem a necessidade de se fazer 

qualquer alteração ou regulagem especial no equipamento. É produzido a partir de óleos 

vegetais ou gorduras animais (TABELA 3.20). Participam também desta conversão, o álcool 

etílico ou metílico e um catalisador, sendo este empregado em diminutas proporções. Obtém-

se como subproduto a glicerina (TECBIO, 2007). Quimicamente, o biodiesel é definido como 

um éster monoalquílico de ácidos graxos de cadeia longa com características físico-químicas 

semelhantes ao diesel mineral (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2003). 
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TABELA 3.20 – Algumas matérias-primas utilizadas na extração do biodiesel. 
 
Óleos vegetais Gorduras animais Óleos e gorduras residuais 

Soja Sebo bovino Frituras 

Mamona Gordura Suína Outros óleos 

Pinhão Manso Óleos de peixes Resíduos de alimentos 

Girassol Gorduras de aves  
Fonte: TECBIO, 2007 
 

O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos vegetais extraídos de 

diversas matérias-primas, como palma, mamona, soja, girassol, dentre outras (TABELA 3.21). 

Por advir de fontes renováveis e ser menos poluente, ele é ecologicamente correto. O 

biodiesel está sendo adicionado, na proporção de 2%, aos tipos de diesel (comum ou aditivado) 

e não necessitam de qualquer adaptação para receber a mistura. 

 

TABELA 3.21 – Rendimento em óleo de diversas oleaginosas. 

Oleaginosas Rendimento em óleo (%) 
Amendoim 40 a 50 
Babaçu 58 a 67 
Colza 39 a 45 
Gergelim 48 a 55 
Girassol 45 a 55 
Mamona 45 a 55 
Milho (germe) 30 a 36 
Palma (dendê) 35 a 45 
Soja 18 a 21 

Fonte: ABIOVE, 2003 
 

Duas rotas tecnológicas ou processos químicos, praticamente já de domínio das 

instituições de pesquisa, são utilizadas para obtenção de biodiesel: transesterificação e 

craqueamento catalítico (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2003): 

 

 Processo da transesterificação: um reator realiza a reação química do óleo vegetal ou 

gordura animal com o metanol (rota metílica) na presença de um catalisador 

(hidróxido de sódio ou de potássio), para remoção da glicerina, que aparece como 

subproduto. É necessário um volume de 10 a 15% de etanol ou metanol par a retirada 

da glicerina; 
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 Processo de craqueamento térmico: um reator trabalhando a altas temperaturas 

promove a quebra das moléculas e um catalisador remove os compostos oxigenados 

corrosivos. 
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4 METODOLOGIA 
 
4.1 Localização da pesquisa 
 

O experimento foi realizado no Centro de Pesquisa sobre Tratamento de Esgotos e 

Reúso de Águas, localizado em uma área anexa à Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da 

cidade de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, de propriedade da Companhia de 

Água e Esgoto do Ceará – CAGECE. 
 

Aquiraz é um município brasileiro do Estado do Ceará que fica localizado na costa 

leste do litoral cearense, a 24,7 Km de Fortaleza (FIGURA 4.1). Possui 481 Km2  e uma 

população de 67.469 habitantes (IBGE, 2007). 
 

 
 
FIGURA 4.1 – Localização do município de Aquiraz, CE. 
 

Na TABELA 4.1 estão apresentados os limites territoriais do Município de Aquiraz e 

na TABELA 4.2 é informado suas principais características ambientais. 
 

TABELA 4.1 – Coordenadas geográficas e limites territoriais do Município de Aquiraz, CE. 

Coordenadas Geográficas Municípios limítrofes 

Latitude (S) Longitude 
(WGr) 

Localização 
Norte Sul Leste Oeste 

3º 54' 05" 38º 23' 28" Nordeste 

Oceano 
Atlântico, 
Fortaleza, 
Eusébio 

Horizonte, 
Cascavel, 

Pindoretama 

Oceano 
Atlântico 

Eusébio, 
Itaitinga, 
Horizonte 

Fonte: IPECE/SEPLAN (2004) 
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TABELA 4.2 – Características ambientais do Município de Aquiraz, CE. 
 

Clima Tropical quente sub-úmido 
Pluviosidade (mm) 1.379,9 
Temperatura média (ºC) 26 a 28 
Período chuvoso Janeiro a Maio 

Relevo Planície Litorânea e tabuleiros pré-litorâneos 

Solos 
Areias quartzosas distróficas, areias quartzosas marinhas, bruno 
não-cálcico, podzólico vermeho-amarelo, solonchak e solonetz 

solodizado 

Vegetação Complexo vegetacional da zona litorânea 
Fonte: IPECE/SEPLAN, 2004. 
 
 
4.2 Estação de tratamento de esgoto 
 

Em 2002, foi implantado o sistema de esgotamento sanitário do município de Aquiraz. 

O sistema de esgotamento sanitário de Aquiraz foi projetado para uma população de projeto 

de 37.978 habitantes e para uma vazão final de 103,43 L/s. Atualmente, este sistema está 

sendo ampliado, de forma a atender, também, à população da cidade do Eusébio (MENEZES 

et al., 2007). 

 

No município de Aquiraz, os esgotos são predominantemente domésticos. Sua estação 

de tratamento é composta inicialmente por um tratamento preliminar e, em seguida, pelo 

tratamento secundário. O tratamento preliminar se dá por meio de grade e caixa de areia, 

visando à retenção dos sólidos em suspensão, passando em seguida por um medidor de vazão 

e calha Parshall para o tratamento secundário. O tratamento secundário consiste de dois 

sistemas paralelos de lagoas de estabilização, cada um constituído de quatro lagoas em série – 

1 lagoa anaeróbia, 1 lagoa facultativa e 2 lagoas de maturação. Porém, apenas um dos 

sistemas está em utilização no momento O efluente final da estação de tratamento é lançado 

no Rio Pacoti. 

 

Na FIGURA 4.2 está mostrada a vista das lagoas de estabilização e na TABELA 4.3 

estão apresentadas as dimensões das mesmas. 
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FIGURA 4.2 – Vista das lagoas de estabilização, Aquiraz, CE, 2007. 

 

TABELA 4.3 – Dimensões das lagoas de estabilização, Aquiraz, CE, 2007. 

Lagoa Profundidade (m) Dimensões do fundo (m) 
Anaeróbia 3 86,70 - 40,70 
Facultativa 1,5 192,70 - 95,50 
Maturação A 1,5 154,00 - 72,00 
Maturação B 1,5 153,70 - 71,70 

 

Da última lagoa de maturação foram exportados os esgotos tratados para um tanque 

com capacidade de 10.000 L (FIGURA 4.3).  

 

    
FIGURA 4.3 – Sistema de captação de efluente tratado na lagoa de maturação, Aquiraz, CE, 

2007. 
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O efluente tratado e a água bruta foram bombeados para dois reservatórios de fibra de 

vidro, com capacidade de 10 m3 cada, como mostrado na FIGURA 4.4. Como o efluente 

tratado possui uma alta concentração de sólidos, foram colocados filtros de disco (FIGURA 

4.4) antes de sua entrada nos reservatórios, evitando, assim, o possível entupimento dos 

sistemas de irrigação (microaspersores). 

 

  
FIGURA 4.4 – Reservatório de efluente tratado (esquerda) e filtros de disco (direita), Aquiraz, 

CE, 2007. 

 
 

Na FIGURA 4.5 está mostrada a casa de bombas com os reservatórios para água bruta 
e efluente tratado. 

 

 
FIGURA 4.5 – Casa de bombas com os dois reservatórios, para efluente tratado (à esquerda) 

e para água (à direita), Aquiraz, CE, 2007. 
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Na TABELA 4.4 estão apresentadas as principais características do sistema de 

esgotamento do Município de Aquiraz. 

 

TABELA 4.4 - Características da ETE de Aquiraz, CE. 

População 37.978 habitantes 
Vazão 103,43L/s 
Área total 34,7 ha 
Bacias contribuintes 4 
Número de elevatórias 4 
Emissário efluente da ETE 4,640m 

 
 
4.3 Área experimental 
 

O experimento foi realizado no Centro de Pesquisa sobre Tratamento de Esgotos e 

Reúso de Águas, o qual possui 1,5ha de área. Nessa área foram desenvolvidas diversas 

pesquisas relacionadas à reutilização de águas residuárias para irrigação de culturas e na 

piscicultura. 

 

Foram implantadas duas áreas distintas (FIGURA 4.6): uma área para irrigação com 

água de bruta, com 1.320 m2, e uma área com 1.277,25 m2 destinada à irrigação com efluente 

doméstico tratado.  

 

  
FIGURA 4.6 – Área da mamona irrigada com água (esquerda) e esgoto (direita) Aquiraz, CE, 

2007. 
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Cada área possuía 04 blocos, com 04 repetições. As repetições constaram de 17 

parcelas, com 06 plantas, cada, espacializadas ao acaso, formando um total de 68 parcelas. As 

parcelas estavam numeradas de 1 a 17, indicando o tipo de adubação a ser aplicada. A parcela 

17 representava o tratamento testemunha, isto é, sem qualquer tipo de adubação. Nas 

FIGURAS 4.7 e 4.8 estão apresentadas as distribuições esquemáticas especificadas acima. 

 

 

 
FIGURA 4.7 – Distribuição esquemática dos tratamentos utilizados na irrigação da cultura 

com água de bruta, Aquiraz, CE, 2007. 
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FIGURA 4.8 – Distribuição espacial dos tratamentos utilizados na irrigação da cultura com 

efluente doméstico tratado, Aquiraz, CE, 2007.  

 
 
4.3.1 Tratamentos utilizados 
 

Foram estudados 17 (dezessete) tratamentos, variando as dosagens de Nitrogênio 

(uréia) e Potássio (KCl). 

 

4.3.2 Análise do solo 
 

No dia 04/01/2007 ocorreu a coleta de solo nas duas áreas de estudo, para análise 

de fertilidade. As sub-amostras foram coletadas em zigue-zague, a uma profundidade de        0 

à 30 cm, para formação da amostra composta, em pontos distanciados de 15 passos um do 

outro, e acondicionadas num recipiente plástico limpo (balde de 5 litros). Foi retirada uma 

amostra simples em uma profundidade de 0 à 25 cm. 

 

A composição ideal da amostra se deu por meio do quarteamento do material, ou 

seja, as sub-amostras contidas no recipiente foram misturadas e, em seguida, o material foi 

espalhado e dividido em glebas Para a análise de nutrientes, uma quantidade 300 à 500 g de 

solo foi suficiente. 
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A área a ser irrigada com água bruta foi dividida em 05 glebas, enquanto a área a 

ser irrigada com efluente tratado foi dividida em 06 glebas. Em seguida, foram retiradas, de 

cada uma, 05 amostras simples para formação da amostra composta. 

Foram retiradas, ao todo, 22 amostras, as quais foram devidamente identificadas e 

enviadas ao Laboratório de Análise do Solo da Universidade Federal do Ceará - UFC, onde 

foi realizada a análise do solo para verificação dos teores de nutrientes, indicando sua 

fertilidade (cálcio, magnésio, sódio, potássio, pH, condutividade elétrica, alumínio, carbono, 

nitrogênio, fósforo e micronutrientes assimilável). Nesta análise obtêm-se também, 

informações sobre a composição granulométrica, densidade do solo e partículas e grau de 

floculação. Ao total, foram realizadas 08 análises completas de solo e 14 de fertilidade. Os 

resultados das análises se encontram nas TABELAS A.1, B.1 e B.2, em anexo. 

Adubação 

Nos dias 25 e 29/01/2007 foram realizadas, respectivamente, as primeiras adubações 

dos terrenos para irrigação da mamona com água bruta e efluente tratado. Para todos os 

tratamentos, exceto o da testemunha, foram incorporados 6 litros/cova de matéria orgânica, 20 

g/cova de FTE BR 12, 50 g/cova de Calcáreo dolomílitico, 100 g/ cova de Superfosfato 

Simples, além de Nitrogênio (N) e Potássio (K).  

 

As recomendações para a adubação dos tratamentos variaram segundo as quantidades 

de Nitrogênio (N) e Potássio(K) representadas abaixo. 

 

 Nitrogênio (uréia): N0 = 0 Kg/ha, N1 = 30 Kg/ha, N2 = 60 Kg/ha  e N3 = 90 Kg/ha 

 Potássio (KCl): K0 = 0 Kg/ha,  K1 = 30 Kg/ha, K2 = 60 Kg/ha, K3 = 90 Kg/ha 

 

Três meses depois da primeira (TABELA 4.5), foi realizada a segunda adubação 

(TABELA 4.6), utilizando-se, para o N (Nitrogênio), KCl (Potássio) e P (S.S),  somente ¼ da  

primeira adubação.  
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TABELA 4.5 – Primeira adubação realizada para os tratamentos irrigados com água bruta e 

efluente, em Aquiraz, CE, 2007. 
CÓD. TRAT.                                                        ADUBAÇÃO/COVA 

1 N0K0 N0 + K0 + 10L M.O + 100g P (S.S) + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
2 N0K1 N0 + 12,50g KCl + 10L M.O + 100g P (S.S) + 20gFTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
3 N0K2 N0 + 25,00g KCl + 10L M.O + 100g P (S.S) + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
4 N0K3 N0 + 37,50g KCl + 10L M.O + 100g P (S.S)  + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
5 N1K0 17,00g N (uréia) + K0 + 10L M.O + 100g P (S.S) + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
6 N1K1 17,00g N (uréia) + K0 + 10L M.O + 100g P (S.S) + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
7 N1K2 17,00g N (uréia) + K0 + 10L M.O + 100g P (S.S) + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
8 N1K3 17,00g N (uréia) + K0 + 10L M.O + 100g P (S.S) + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
9 N2K0 34,00g N (uréia) + K0 + 10L M.O + 100g P (S.S) + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 

10 N2K1 34,00g N (uréia) +12,50g KCl + 10L M.O + 100g P (S.S)  + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
11 N2K2 34,00g N (uréia) +25,00g KCl + 10L M.O + 100g P (S.S)  + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
12 N2K3 34,00g N (uréia) + 37,50g KCl + 10L M.O + 100g P (S.S)  + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
13 N3K0 50,00g N (uréia) + KO + 10L M.O + 100g P (S.S) + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
14 N3K1 50,00g N (uréia) + 12,5g KCl + 10L M.O + 100g P (S.S) + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
15 N3K2 50,00g N (uréia) +25,00g KCl + 10L M.O + 100g P (S.S) +20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
16 N3K3 50,00g N (uréia) +37,5g KCl + 10L M.O + 100g P (S.S) + 20g FTE BR-12 + 50,00g Calcáreo 
17 Teste                                                            Sem adubação 
 

TABELA 4.6 – Segunda adubação realizada para os tratamentos irrigados com água e esgoto, 

em Aquiraz, CE, 2007. 

CÓDIGO TRATAMENTOS ADUBAÇÃO/PLANTA 
1 N0K0 N0 + K0 + 30,0g P (S.S) 
2 N0K1 N0 + 5,0g KCl   +  30,0g P (S.S) 
3 N0K2 N0 + 9,0g KCl   + 30,0g P (S.S) 
4 N0K3 N0 + 13,0g KCl + 30,0g P (S.S) 
5 N1K0 5,00g N (uréia) + K0 + 30,0g P (S.S) 
6 NIK1 5,00g N (uréia) + 5,0g KCl + 30,0g  P (S.S) 
7 N1K2 5,00g N (uréia) + 9,0 gKCl + 30,0g  P (S.S) 
8 N1K3 5,00g N (uréia) + 13,00g KCl + 30,0g  (S.S) 
9 N2K0 9,00g N (uréia) + K0 + 30,0g P (S.S) 

10 N2K1 9,00g N (uréia) + 5,0g KCl + 30,0g P (S.S) 
11 N2K2 9,00g N (uréia) + 9,0g KCl +  30,0g P (S.S) 
12 N2K3 9,00g N (uréia) + 13,0g KCl + 30,0g P (S.S) 
13 N3K0 13,00g N (uréia) + KO + 30,0g P (S.S) 
14 N3K1 13,00g N (uréia) + 5,0g KCl  +  30,0g P (S.S) 
15 N3K2 13,00g N (uréia) + 9,0g KCl  +  30,0g P (S.S) 
16 N3K3 13,00g N (uréia) + 13,0g KCl +  30,0g P (S.S) 
17 N0K0 Sem adubação 

 

 

4.3.3 Irrigação 
 

O sistema de irrigação utilizado para a o cultivo da mamona foi o de microaspersão 

(FIGURA 4.9). Primeiro, foi feita a instalação do sistema irrigado com água, no dia 

11/01/2007, em uma área de 40 m x 33 m; no dia seguinte, foi instalado o sistema irrigado 
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com efluente tratado, em uma área de 65 m x 19 m. Os microaspersores tinham uma vazão de 

50 L/ hora e cada microaspersor irrigava 6 (seis) plantas, sendo o espaçamento da cultura de 

1,0 m x 2,5 m, e o espaçamento entre plantas de 1,25 m. 

 

      
FIGURA 4.9 – Sistema de irrigação, microaspersão, em Aquiraz, CE, 2007. 

 

Avaliação dos sistemas de irrigação 
 

A avaliação do sistema de irrigação foi realizada tanto para água bruta como para o 

efluente tratado. A FIGURA 4.10 mostra a avaliação do sistema de irrigação de efluente 

tratado. 

 

FIGURA 4.10 – Avaliação do sistema de irrigação com efluente tratado, Aquiraz-CE,2007. 
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A determinação do coeficiente de uniformidade foi feita pelo método proposto por 

Keller e Karmeli (BERNARDO, 1989). É recomendada a obtenção das vazões em quatro 

pontos ao longo da linha lateral. A equação abaixo foi utilizada para calcular a uniformidade 

do sistema: 

100
,4

1
x

vazõesastodasdemédia

valoresmenorescomvazõesdasdemédia
CUD                       (Equação 01) 

Sendo: 

CUD = coeficiente de uniformidade de distribuição 

Nos dias 18 e 26 de fevereiro de 2007, foram executadas, respectivamente, as primeiras 

avaliações dos sistemas com água bruta e com efluente tratado. Primeiro, foi feita a avaliação 

do lado esquerdo à linha lateral, determinando-se o coeficiente de uniformidade (CUD), vazão 

mínima, vazão média, pressões no inicio e no final da linha e, em seguida, foi realizada a 

avaliação do lado direto à linha lateral, obtendo-se os mesmos índices da linha lateral.  

4.3.4 Tensiômetros 
 

As baterias de tensiômetros com manômetro de mercúrio foram instaladas no dia 

04/04/07 nas áreas irrigadas com água bruta e com efluente tratado. Cada área foi composta 

por três baterias.  

 

Foram realizadas medições da umidade do solo em cada bateria nas profundidades de 

10 cm , 30 cm, 50 cm e 70 cm. A lâmina de irrigação foi calculada considerando a evaporação 

da região do projeto, sendo o monitoramento da água no solo realizado pelos tensiômetros 

instalados nos dois blocos. 

 

4.4 Cultivo da mamona 

 
 Utilizou-se a cultivar de mamona BRS-149 Nordestina, Safra 2005, que foi 

desenvolvida pela EMBRAPA Algodão em pareceria com EBDA, devido a mesma ser 

selecionada para a região semi-árida. 
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4.4.1 Plantio 
 

O plantio foi realizado nos dias 25 e 29 de janeiro de 2007, usando-se o coveamento, 

adubação e semeadura das áreas irrigadas com água bruta e com efluente tratado, 

respectivamente. O espaçamento adotado para as culturas foi de 1,0 x 2,5 m e o espaçamento 

entre plantas de 1,25 m.  

 

Primeiro, foi adicionado o adubo orgânico na cova com o FTE e o Calcáreo 

dolomílitico. Em seguida, as covas foram cobertas com uma camada de aproximadamente 

3cm de solo. Depois, foi colocado o adubo químico (N, K) indicado para cada tratamento, 

seguindo a numeração contida no croqui do experimento. Posteriormente, foi feita uma 

cobertura com solo de aproximadamente 2 cm e realizada a semeadura, tendo sido colocado 

06 sementes/cova. Na seqüência, foi realizada a cobertura da semente com uma camada de 

solo de aproximadamente 2cm de solo. 

 

Na fase de germinação, a irrigação foi feita diariamente, duas vezes ao dia, duas horas 

seguidas, nos períodos da manhã e da tarde, totalizando 4 horas de irrigação. 

 

4.4.2 Desbate 
 

Após 15 dias da semeadura, foi realizado o desbaste da mamona irrigada com água 

bruta e efluente tratado e o replantio com semente em covas onde ocorreu falha na 

germinação. 

 

4.4.3 Colheita e armazenamento 
 
 A colheita iniciou-se em maio e terminou em agosto de 2007. Nesse intervalo, foram 

realizadas, em media, 10 colheitas. Os racemos foram colhidos e separados por tratamento; 

em seguida, os frutos foram retirados e expostos ao sol para secagem. Depois, as sementes 

(FIGURA 4.11) foram extraídas, pesadas, ensacadas e armazenadas em condições naturais e 

temperatura ambiente. 
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FIGURA 4.11 – Sementes da mamona, Aquiraz, CE, 2007. 

 

 Para o armazenamento das sementes não houve distinção entre os blocos. Foram 

retiradas quantidades suficientes de sementes, de cada tratamento, para execução dos 

experimentos. 

 

4.5 Variáveis estudadas 
 
Após a colheita dos frutos e extração das sementes, foram feitas análises para se 

estudar a influência da adubação na produtividade e na produção de óleo na mamona.  

 

Para a produção do óleo foram realizados experimentos no laboratório e os resultados 

obtidos foram expressos em porcentagem. 

 
4.6 Análises laboratoriais 
 

As características físico-químicas e microbiológicas foram monitoradas durante seis 

meses; inicialmente, foram coletadas amostras semanalmente e, depois, passaram a ser 

monitoradas quinzenalmente. 

 

As amostras de água bruta e efluente tratado encaminhadas para as análises físico-

químicas foram coletadas em garrafas de polietileno tipo PET com capacidade de 2 (dois) 

litros, enquanto que para as análises microbiológicas foram utilizados frascos autocláveis. 

Após a coleta, as amostras foram transportadas para o Laboratório de Saneamento da UFC-

LABOSAN, para serem realizadas as devidas determinações.  
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As análises de OD (oxigênio dissolvido), temperatura, pH e condutividade elétrica 

foram realizadas em campo. 

  

4.6.1 Variáves físico-químicas 

  

Foram utilizados métodos diversificados para obtenção dos parâmetros físico-

químicos: 

 Para a determinação do pH das amostras foi utilizado um pH-metro microprocessado 

de bancada, modelo UB-1000 da marca Thorium; 

 A condutividade elétrica foi obtida em campo com o auxílio de um condutivímetro 

portátil da marca Anailon, modelo C 702; 

 O Método titulométrico do EDTA foi utilizado para determinar os parâmetros de 

dureza, cálcio e magnésio, enquanto que a medição da alcalinidade total foi feita pelo 

método da titulação potenciométrica, com o auxílio de um pH-metro de marca 

MICRONAL, modelo B374; 

 A obtenção de cloreto foi realizada pelo método argentométrico (método de Mohr); 

 A DBO foi obtida pelo tradicional teste baseado na diferença de oxigênio dissolvido 

antes e depois da incubação da amostra durante cinco (5) dias a 20°C; 

 Para obtenção da DQO, foi usado o método colorimétrico com dicromato de potássio, 

com o auxílio de um espectrofotômetro Thermo, modelo Evolution 100; 

 A determinação dos sólidos suspensos (SS) foi feita gravimetricamente. Foram 

utilizados filtros de vidro AP20 de 47 mm de diâmetro, marca MILIPORE, nos quais o 

material ficou retido. O material retido foi pesado em uma balança de 0,01 g, marca 

Marte, modelo AS 200; 

 O método de destilação foi utilizado para obtenção da amônia. A amostra foi 

tamponada com um tampão de borato, destilada numa solução com ácido bórico e 

titulada com H2SO4; 

 O fósforo total foi obtido pelo método alternativo de digestão com ácido sulfúrico. 

Após a digestão, o fósforo liberado foi submetido ao método colorimétrico em 

espectrofotômetro Thermo, Modelo Evolution 100. 
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4.6.2 Variáveis microbiológicas 
 

 Para a determinação de Escherichia coli e dos coliformes termotolerantes, foi utilizado 

o Método Cromogênico Colilert – IDEXX, auxiliado com uma estufa de cultura modelo 

Olidef cz. 

 
4.6.3 Extração do óleo 
 

A extração do óleo foi realizada no Laboratório de Biotransformações e Produtos 

Naturais – LBPN da Universidade Federal do Ceará. 

 
Extração a quente 
 

Para medição do teor de óleo, foi utilizado o método Soxhlet da Association of 

Official Analytical Chemists. As sementes de mamona secas ao ar foram trituradas 

manualmente usando um mixer portátil. Deste material foram recolhidas vinte gramas em um 

cartucho de papel de filtro, transferidas, em seguida, para o extrator do tipo Soxhlet. O 

equipamento foi acoplado aos demais componentes do conjunto de extração (balão de fundo 

chato e condensador de bolas) e o sistema foi submetido a aquecimento em manta elétrica, tão 

logo 200 mL de solvente hexano foram transferidos para o balão de fundo chato. O conjunto 

de extração de Soxhlet (FIGURA 4.12) foi aquecido durante 6 horas. Após a extração, o 

material contido no balão chato foi transferido para um rota-evaporador de marca 

HEIDOLPH modelo Loborota 4000 (FIGURA 4.13), no qual o hexano é destilado, restando 

um lipídio remanescente, que é pesado, obtendo-se os resultados em percentagem. Foram 

feitas triplicatas para cada tratamento e depois obtidas as médias.  
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FIGURA 4.12 – Sistema de extração de óleo Soxhlet 

 

 
FIGURA 4.13 – Aparelho rota-evaporador para remoção do solvente 

 
Extração a frio 

 

Para efeito de comparação, também foi utilizado o método de extração a frio para um 

tratamento (N2K2) irrigado com efluente tratado. Foram colocadas em repouso, em um 

erlenmeyer, vinte gramas de sementes secas e trituradas em 200 mL de solvente hexano 

durante 48 horas. O solvente foi removido e coletado pelo mesmo modo que no método de 

extração a quente (FIGURA 4.14). 
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FIGURA 4.14 – Extração a frio do óleo de mamona. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 5.1 Caracterização das águas de irrigação 

  

 5.1.1 Variáveis físico-químicas 
 

Na TABELA 5.1 estão apresentados os resultados obtidos para os parâmetros 

físico-químicos do efluente tratado e da água bruta utilizados na irrigação da mamona.  

 

TABELA 5.1 – Características físico-químicas das águas de irrigação utilizadas no cultivo da 

mamona, Aquiraz, CE, 2007. 

Parâmetro Ponto N Média d.p. Mín Máx c.v. 
                
Temperatura Água bruta 15 29,45 1,14 27,7 31,2 0,04 
°C Efluente tratado 15 29,09 0,81 27,6 30,3 0,03 
pH Água bruta 17 6 0,7 4,9 7,2 0,1 
 Efluente tratado 17 7,6 1,2 5,8 9,4 0,2 
Alcalinidade Água bruta 15 15,3 3,7 11,2 24,8 0,2 
(mg/CaCO3/L) Efluente tratado 15 146,3 19,1 105,8 167,2 0,1 
Cloretos Água bruta 7 43,7 11,3 36 65,7 0,3 
(mg/L) Efluente tratado 7 117,6 35,4 85,4 181 0,3 
DBO Água bruta 7 16,6 15,2 3,6 48,9 0,9 
(mg O2/L) Efluente tratado 7 40,6 18,7 23,1 74,4 0,5 
DQO total Água bruta 13 54,4 79,4 5 280 1,5 
(mg O2/L) Efluente tratado 14 131,4 121,7 25 456,7 0,9 
DQO filtrada Água bruta 6 28,3 18,4 5 50 0,6 
(mg O2/L) Efluente tratado 8 52,1 23,6 29,9 105 0,5 
SST Água bruta 8 6,7 5,8 1 17 0,9 
(mg/L) Efluente tratado 8 15,1 16,1 -9 42 1,1 
Turbidez Água bruta 14 11,3 8,2 3,3 33 0,73 
(uT) Efluente tratado 14 36,8 41,4 10,2 159 1,13 
Legenda: N: número de amostras; d.p: desvio padrão; mín: mínimo; máx: máximo; c.v: coeficiente de 
variação 
 
 

A temperatura atua em muitos equilíbrios físicos e químicos, sendo um importante 

fator ecológico, tanto pela influência direta que pode exercer sob os vários tipos de 

organismos como pela radiação existente entre a mesma e o teor de gases dissolvidos. Assim, 

as variações de temperatura influenciam as concentrações de O2 e CO2 da água, o teor de 

carbonato e os valores de pH (PATERNIANI E PINTO, 2001). 
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Pela TABELA 5.1 tem-se que as médias de temperatura da água bruta e do esgoto 

foram, respectivamente, de 29,45 °C e 29,09 °C. A temperatura dos esgotos é, em geral, um 

pouco superior à das águas de abastecimento, devido a contribuição de despejos orgânicos 

que tiveram as águas aquecidas. Pode, no entanto, apresentar valores reais elevados, pela 

contribuição de despejos industriais. Normalmente, a temperatura nos esgotos está acima da 

temperatura do ar, à exceção dos meses mais quentes do verão, sendo típica de 20 a 25°C 

(JORDÃO E PESSOA, 2005).  

 

O potencial hidrogeniônico (pH) é uma medida importante na análise de água para 

irrigação por estar intimamente relacionado com a concentração de outras substâncias 

presentes na água (PATERNIANI E PINTO, 2001). Nestas circunstâncias, o pH deve ser 

mantido em faixas adequadas ao desenvolvimento das reações químicas ou bioquímicas dos 

processos (SANTOS, 2007). 

 

Na FIGURA 5.1 está apresentado o box plot para os valores de pH da água bruta e 

do efluente tratado. Pôde-se observar que os valores do pH do efluente tratado foram 

superiores aos valores obtidos para água bruta. A média, respectivamente, para o efluente 

tratado e água bruta foi de 7,6 e 6. 
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FIGURA 5.1 – Box plot dos valores obtidos do pH. 

 

Sabendo que o pH possui relação direta com a fotossíntese, os maiores valores 

obtidos para o mesmo correspondem a atividade fotossintética das algas. Foi observado que 

os máximos valores de pH ocorreram nos meses de maior insolação enquanto nos períodos 

chuvosos houve um decréscimo desses valores. 
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 Segundo Ayers & Westcot  (1981) a faixa de pH adequado à irrigação está entre 

6,5 e 8,4 (TABELA 3.13). Efluentes de sistemas biológicos de tratamento de esgotos com pH 

fora dessa faixa poderão causar desequilíbrios nutricionais à planta ou conter íons tóxicos. A 

Resolução do CONAMA Nº 357/2005 apresenta, para irrigação irrestrita, valores quando são 

utilizadas águas doces (entre 6, 0 e 9,0), águas salobras (entre 6,5 e 8,5) e águas de reúso 

(entre 6,0 e 8,5). O pH adequado para o uso de água para irrigação está entre 6,0 e 9,0 (ANA, 

FIESP E SINDUSCON, 2005). Observou-se, pela FIGURA 5.1, que apesar dos máximos e 

mínimos, os valores de pH obtidos para água e efluente tratado estão dentro dos parâmetros 

especificados na literatura, não devendo causar efeitos prejudiciais ao solo e a cultura nesta 

pesquisa. 

 

A alcalinidade é uma medição da capacidade da água de neutralizar os ácidos 

(VON SPERLING, 2005).  Devido à capacidade de atuar como tampão contra a queda do pH, 

a alcalinidade é um importante parâmetro físico-químico (SANTOS, 2007). 

 

 As médias obtidas para o efluente e água foram, respectivamente, de 146,3 e 15,3 

mg/CaCO3/L. Os resultados para o efluente foram bem maiores, comparados com os obtidos 

para água. Segundo Braga et al. (2005), a alcalinidade ocorre em razão da presença de 

bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos, quase sempre de metais ou alcalinos-terrosos (sódio, 

cálcio potássio, magnésio, etc). Para o efluente, que possuiu valores de pH acima de 9, a 

alcalinidade é resultante, principalmente, dos bicarbonatos. 

 

Os cloretos estão presentes nos esgotos, pela contribuição do “excreta” do homem 

(cerca de 6 /hab.d). A remoção dos cloretos é quase insignificante nos tratamentos 

convencionais (JORDÃO E PESSOA, 2005).  Normalmente, os danos se manifestam 

primeiro nas pontas das folhas, o que é característico de sua toxicidade, para logo se deslocar, 

à medida que progride a toxicidade, ao longo das bordas. Necrose excessiva vem 

acompanhada, geralmente, por desfolhação prematura. Em culturas sensíveis, esses sintomas 

se manifestam quando se alcançam concentrações de 0,3 a 1,0% de cloreto, em base de peso 

seco das folhas. A sensibilidade dessas culturas é variável como, por exemplo, as frutíferas 

começam a mostrar sintomas de dano a concentrações acima de 0,3% de cloreto, em base de 

peso seco (AYERS & WESTCOT, 1985). 
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Ressalta-se que em sistemas de irrigação por aspersores, como a água incide 

diretamente sobre as folhas, algumas culturas mais sensíveis podem apresentar queimaduras. 

Esse efeito negativo, comum em países tropicais, é agravado em dias mais quentes,quando o 

cloro pode acumular-se nos tecidos, atingindo níveis tóxicos (ANA, FIESP E SINDUSCON, 

2005). 

 

 Pela TABELA 5.1 pode-se observar que a média dos valores de cloretos obtida 

para o efluente foi superior ao dobro da média dos valores determinados para água. Segundo a 

TABELA 3.13, verifica-se que para uma irrigação por aspersão, método utilizado no estudo, 

pode-se classificar que a irrigação com efluente tratado possui uma restrição de uso 

ligeiramente moderada (mg Cl-/L > 100), enquanto que para a água bruta não houve nenhuma 

restrição de uso na irrigação. Conforme Blum (2003), teores abaixo de 100 mg/L não 

acarretam nenhum efeito prejudicial. Acima de 100, podem causar problemas de adsorção 

pela raiz. Acima de 350, podem acarretar problemas graves. Foi observado, durante o 

experimento, que a mamoneira irrigada com efluente tratado teve pequenas queimaduras nas 

pontas das folhas, isso ocorreu devido à concentração de cloreto do efluente tratado ser um 

pouco superior aos dos padrões recomendados. 

 

A DBO e a DQO retratam, de uma forma indireta, o teor de matéria orgânica nos 

esgotos ou no corpo d’água, sendo, portanto, uma indicação do potencial do consumo de 

oxigênio (VON SPERLING, 2005).  

 

Na FIGURA 5.2 estão apresentados os valores das médias de DBO, DQO não 

filtrada e filtrada, obtidos para o efluente tratado e para a água bruta. Pode-se observar que 

para os três parâmetros analisados foram obtidos maiores valores para o efluente tratado; isso 

ocorreu devido a maior concentração de matéria orgânica no efluente. 
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FIGURA 5.2 – Média das concentrações de DBO, DQO não filtrada e DQO filtrada obtidos 

para o efluente tratado e água bruta utilizados na irrigação da mamona, Aquiraz, CE, 2007. 

 

Conforme as normas da USEPA (TABELA 3.17), para irrigação de culturas não 

alimentícias, as concentrações de DBO exigidas deverão ser menores do que 30 mg/L. Esse 

valor se confronta, para o efluente tratado, com os valores apresentados na FIGURA 5.2. Para 

ANA, FIESP E SINDUSCON (2005) a DBO adequada para águas de irrigação deverá possuir 

uma concentração menor do que 20 mg/L. Pôde-se observar que os valores obtidos para o 

efluente tratado estão bem acima dos padrões estabelecidos. Isso poderá ter ocorrido devido a 

grande concentração de matéria orgânica no efluente. 

 

O teste da DQO não possibilita medir o consumo de oxigênio ao longo do tempo, 

como no caso da DBO. A legislação não fixa valores baseados no teste da DQO, tratando-se, 

portanto, de um teste operacional (NUVOLARI, 2003). 

 

Os sólidos suspensos são sólidos retidos por filtração em membrana com 

porosidade predeterminada (SANTOS, 2007). Segundo Ayers & Westcot (1985), a presença 

de sedimentos minerais e substâncias orgânicas em suspensão pode causar sérios problemas 

nos sistemas de irrigação, como obstrução de comportas, entupimento de aspersores e 

emissores de irrigação localizada e danos nos equipamentos de bombeamento, se não forem 

utilizados filtros apropriados. Podem ser devido à má operação do sistema de tratamento, à 

precipitação química após o tratamento ou ao crescimento biológico, e reduzem a eficiência 

da irrigação (BLUM, 2003). 

 

Pela TABELA 5.1 tem-se que a média de sólidos suspensos totais para água bruta 

e o efluente tratado foram, respectivamente, 6,7 e 15,1 mg/L. As médias encontradas foram 
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menores do que 20 mg/L, enquadrando-se dentro dos padrões recomendados pela ANA, 

FIESP e SINDUSCON (2005) para o uso de água para irrigação. Norma da USEPA (1999) 

recomenda limite de 30 mg/L em águas de reúso para irrigação agrícola (BLUM, 2003). 

 

A turbidez indica, de imediato, e aproximadamente, o estado de decomposição do 

esgoto. Ela não é usada como forma de controle do esgoto bruto, mas pode ser medida para 

caracterizar a eficiência do tratamento secundário, uma vez que pode ser relacionada à 

concentração de sólidos em suspensão (JORDÃO E PESSOA, 2005).  

 

A turbidez deverá possuir valores menores do que 5 uT para se enquadrar nos 

padrões para o uso de água para irrigação estabelecidos pela ANA, FIESP E SINDUSCON 

(2005). Na TABELA 5.1 estão mostradas que as médias obtidas, respectivamente, para água 

bruta e efluente tratado foram de 11,3 e 36,8 uT, caracterizando valores bem distantes do 

padrão estabelecido. 

 

5.1.2 Macronutrientes 

 

Na TABELA 5.2 estão apresentados os dados dos macronutrientes para o efluente 

tratado e a água bruta utilizados na irrigação. 

 
 
TABELA 5.2 - Resultados obtidos dos macronutrientes para o efluente tratado e água bruta 

utilizados na irrigação da mamona, Aquiraz, CE, 2007. 

Parâmetro Ponto N Média d.p. Mín Máx c.v. 
                
Sódio Água bruta 2 18,4 13 9,2 27,6 0,7 
(mg/L) Efluente tratado 2 42,5 14,6 32,2 52,9 0,3 
Cálcio Água bruta 2 16 5,7 12 20 0,4 
(mg/L) Efluente tratado 2 50,1 14,2 40,1 60,1 0,3 
Magnésio Água bruta 2 20,7 15,5 9,7 31,6 0,7 
(mg/L) Efluente tratado 2 28 5,2 24,3 31,6 0,2 
Amônia Água bruta 3 0 0 0 0 0 
(mg NH3/L) Efluente tratado 3 7,7 1,6 6,2 9,3 0,2 
Fósforo Água bruta 7 0,2 0,3 0 0,6 1,3 
(mg P/L) Efluente tratado 11 9,8 10,7 0 27,2 1,1 
Nitrato Água bruta 10 0,14 0,06  0,1 0,22 0,43 
(mg N-NO3-/L) Efluente tratado 10 0,14 0,06 0,1 0,22 0,42 
Legenda: N: número de amostras; d.p: desvio padrão; mín: mínimo; máx: máximo; c.v: coeficiente de 
variação. 
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Segundo Ayers & Westcot (1985), existe problema de salinidade quando os sais 

se acumulam na zona radicular a tal concentração, que ocasiona perdas na produção. Esses 

sais são, geralmente, provenientes dos sais contidos nas águas de irrigação ou nas águas do 

lençol freático. 

 

Na FIGURA 5.3 estão apresentas as concentrações de sódio, cálcio e magnésio 

obtidos para água bruta e efluente tratado. 
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FIGURA 5.3 – Concentrações de sódio, cálcio, magnésio obtidas na água bruta e no efluente 

tratado utilizados na irrigação da mamona, Aquiraz, CE, 2007. 

 
 O teor de sódio presente na água de irrigação, em relação aos outros cátions bivalentes, 

é utilizado como indicador de seu perigo na sodificação do solo. Tal perigo pode ser 

caracterizado pelas concentrações absolutas e relativas do teor de sódio em relação aos outros 

cátions presentes na água. Se o sódio é o cátion predominante o perigo de sodificação é alto, 

ao contrário do que acontece se predominam os cátions cálcio e magnésio (PATERNIANI e 

PINTO, 2001).  

 

 As médias obtidas de sódio para água bruta e efluente tratado foram, respectivamente, 

18,4 e 42,5 mg/L. Comparando os resultados apresentados com os da  TABELA 3.13, que 

dispõe sobre as diretrizes para interpretar a qualidade da água para irrigação, pode-se concluir 

que não existe nenhuma restrição de uso, tanto para água bruta como para o efluente tratado, 

devido os valores serem menores do que 70 mg/L. 
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 O cálcio e o magnésio são nutrientes secundários que têm efeito primário na produção 

vegetal e animal. As quantidades de magnésio exigidas pelas culturas são menores que a de 

cálcio. O magnésio é um constituinte da clorofila e, por conseguinte, importante na 

fotossíntese. O cálcio é um constituinte da parede celular e da estrutura dos lipídios que 

entram na formação das membranas celulares e é necessário para a mitose (SANTOS E 

FRANCA, 2007). 

 

Foi obtido um valor máximo de magnésio para água bruta e efluente tratado de 

31,6mg/L e as médias foram de 20,7 e 28,0 mg/L, respectivamente, para água bruta e efluente 

tratado. Observou-se que os valores de magnésio foram bem próximos, diferentemente dos 

valores obtidos para o cálcio. As médias de cálcio obtidas, respectivamente, para água bruta e 

efluente tratado foram 16,0 e 50,1 mg/L. 

 

A relação entre os cátions Na, Ca e Mg é de suma importância para a avaliação da 

qualidade da água. Segundo Bastos e Belivacqua (2006), o efeito do excesso de Na é 

potencializado quando a relação de Ca/Mg é menor do que a unidade, porque o excesso de 

Mg trocável no solo pode induzir à deficiência de cálcio. 

 

O nitrogênio orgânico presente no esgoto fresco está quase todo combinado sob a 

forma de proteína, aminoácidos e uréia; as bactérias no seu trabalho de oxidação biológica 

transformam o nitrogênio presente, primeiramente em amônia, depois em nitritos e depois em 

nitratos (JORDÃO E PESSOA, 2005). 

 

 Pela TABELA 5.2 observou-se que a água bruta não possuiu concentração de 

amônia, enquanto que para o efluente tratado a média de seus resultados foi de 7,7 mg/L. 

Segundo Ayers & Westcot (1991), as concentrações de amônia adequadas para as águas de 

irrigação variam de 0 a 5 mg/L. Assim, pôde-se concluir que as concentrações do efluente 

estão acima dos padrões recomendados. Esses valores acima do recomendado representam a 

conversão biológica do nitrogênio, não trazendo prejuízos a cultura. 

 

A média de nitrato obtida tanto para água bruta como para o efluente tratado foi 

0,14 mg/L. Segundo Jordão e Pessoa (2005), nos efluentes tratados a concentração de nitratos 

pode variar, segundo o grau de tratamento, de cerca de 20 mg/L (tratamento secundário) até 
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quase zero (tratamento terciário). Devido o efluente tratado em estudo possuir tratamento 

terciário (lagoas de maturação) foram obtidos valores de nitrato próximos a zero.  

 

Apesar da importância sanitária e agronômica do parâmetro nitrato, não se 

apresenta seus valores na caracterização das águas de irrigação utilizadas, devido as 

concentrações estarem inferiores a 0,5 mg/L, sendo que para os valores normais para água de 

irrigação variam de 0 à 10 mg/L de nitrato (SANTOS E FRANCA, 2007). 

   

 Segundo Paterniani e Pinto (2001), o fósforo encontra-se na água geralmente nas 

formas de ortofosfatos. Sua origem na água pode ser natural, proveniente do solo e da 

decomposição de matéria orgânica, como também proveniente de despejos domésticos, 

industriais, detergentes, dentre outros. 

 

O fósforo encontrado nos esgotos traz grandes benefícios para as colheitas, porém, 

quando em excesso pode causar um efeito negativo sobre as plantas e solo. Nas colheitas, 

pode causar uma redução, devido ao desbalanço nutricional, pois o seu excesso pode reduzir a 

disponibilidade de nutrientes como o Cu, Fe e Zn. Altas concentrações de fósforo podem 

aumentar a precipitação do Ca no efluente e, consequentemente, aumentar a RAS (FEIGIN, 

1991 apud BASTOS e FRANCA, 2007).  

 

Da TABELA 5.2 obtém-se que o parâmetro fósforo possui valores significativos 

para o efluente tratado, cuja média é 9,8 mg/L. Segundo Ayers & Westcot (1991), os valores 

de fósforo para água de irrigação deverão se encontrar na faixa de 0-2 mg/L. Pode-se concluir 

que, para o efluente, os valores de fósforo obtidos se encontram acima dos padrões 

recomendados; isso ocorre devido os esgotos domésticos possuírem grandes quantidades de 

detergentes e outros componentes ricos em fósforo. Apesar deste valor acima do recomendado, 

o excesso de fósforo pode ser compensado na adubação, diminuindo sua quantidade durante a 

fertilização da cultura. Com isso, o efluente fica agindo como um sistema de fertirrigação.  

 

5.1.3 Condutividade elétrica e RAS 

Na TABELA 5.3 estão apresentados os dados da condutividade elétrica e RAS 

obtidas para as duas águas de irrigação utilizadas nesta pesquisa. 
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TABELA 5.3 – Condutividade e RAS obtidos para as duas águas de irrigação utilizadas na 

irrigação da cultura da mamona, Aquiraz, CE, 2007. 

Parâmetro Ponto N Média d.p. Mín Máx c.v. 
                
Condutividade Água bruta 17 192,0 38,0 140,0 260,0 0,20 
(µs/cm) Efluente tratado 17    698,0 135,0 420,0 870,0 0,19 
RAS Água bruta 2 1,34 1,25 0,46 2,22 0,93 
 Efluente tratado 2 1,71 0,56 1,31 2,1 0,33 
Legenda: N: número de amostras; d.p: desvio padrão; mín: mínimo; máx: máximo; c.v: coeficiente de 
variação 
 

A condutividade elétrica expressa a salinidade da água. Sendo a água um isolante 

térmico, quanto maior for a sua condutividade, mais íons (solutos) estarão presentes, 

aumentando, portanto, o risco de salinidade (MOTA, 2006). O crescimento das plantas pode 

ser afetado pelos elevados teores de sais. 

 

Pela TABELA 5.3 pôde-se observar que existem grandes disparidades dos valores 

de condutividade obtidos para água bruta e efluente tratado. O valor máximo e mínimo, 

respectivamente, obtidos para o efluente tratado foram 870,0 e 420,0 µS/cm, enquanto para 

água bruta foram, respectivamente, 260,0 e 140,0 µS/cm. Ao se comparar a média de 192,0 e 

698,0µS/cm da água bruta e do efluente tratado, respectivamente, com os valores 

estabelecidos pelo Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, encontrados na TABELA 

3.11, pode-se classificar, desconsiderando os máximos, que o risco de salinidade para a água é 

baixo e para o efluente é médio.  

 

Segundo a TABELA 3.13, que estabelece as diretrizes para interpretar a qualidade 

de água para irrigação, a água bruta e o efluente tratado não possuem restrição de uso quanto 

ao risco de salinização do solo (CE < 0,7 dS/m), se for desconsiderado o valor máximo. 

 

A relação entre os cátions sódio, cálcio e magnésio é expressa pelo parâmetro 

Relação de Adsorção de Sódio (RAS). Segundo Paterniani e Pinto (2001), em termos práticos, 

o valor de RAS da água aumenta no solo em conseqüência do aumento da concentração total 

de sais e da possível precipitação dos teores de cálcio e magnésio, à medida que diminui o 

conteúdo de umidade a ser extraído pelas plantas e perdido por evaporação superficial. O 

excesso de sódio em relação ao cálcio e magnésio diminui a permeabilidade do solo, 

provocando uma redução nas taxas de infiltração de água e, em conseqüência, a absorção de 

água pelas plantas (BLUM, 2003). 
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 As médias da RAS obtidas para água bruta e efluente tratado foram, 

respectivamente, 1,34 e 1,71. Pela TABELA 3.12, que estabelece um comparativo entre a 

RAS e o risco de permeabilidade, pode-se concluir que as águas de irrigação possuem baixo 

risco de diminuição da permeabilidade. Conforme a TABELA 3.13, que estabelece as 

diretrizes para a qualidade das águas de irrigação, o efluente tratado e a água burta não 

possuem restrição de uso. 

 

 Conforme classificação proposta pelo Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, 

as águas são divididas em quatro classes segundo sua razão de adsorção de sódio (RAS). As 

águas de irrigação em estudo podem ser consideradas do tipo 01, por possuírem baixa 

concentração de sódio (RAS ≤ 32,19 - 4,44 log CE). (BERNARDO, SOARES e 

MANTOVANI, 2006). 

 

5.1.4 Variáveis microbiológicas 
 

Na TABELA 5.4 constam os dados das características microbiológicas da água 

bruta e do efluente tratado utilizados na irrigação. 

 
TABELA 5.4 – Características microbiológicas da água bruta e do efluente tratado utilizado 

na irrigação da cultura da mamona, Aquiraz, CE, 2007. 
 
Parâmetro Ponto N Média d.p. Mín Máx c.v.(%) 
Colif. Totais Água bruta 8 7,21E+02 1,01E+03 8,00E+01 2,50E+03 0,39 
(NMP/100ml) Efluente tratado 6 2,13E+03 2,97E+03 2,00E+01 7,77E+03 0,14 
E. coli Água bruta 7 1,32E+02 2,47E+03 1,00E+00 6,70E+02 0,18 
(NMP/100ml) Efluente tratado 6 2,71E+02 4,61E+03 1,50E+01 1,18E+03 0,17 
Legenda: N: número de amostras; d.p: desvio padrão; mín: mínimo; máx: máximo; c.v: coeficiente de 
variação 
 
 As bactérias do grupo coliforme total foram as primeiras adotadas como indicadores 

da poluição. No entanto, a presença de bactérias do grupo coliforme total numa água 

residuária não significa, necessariamente, que seja de contribuição humana ou animal, pois 

estes organismos, embora associados à matéria fecal, podem também se desenvolver em 

vegetação, no solo, e serem carreados com a água de lavagem (JORDÃO e PESSOA, 2005). 

Nestas condições, os coliformes totais podem ser usados como indicadores da eficiência do 

tratamento da água e da integridade do sistema de distribuição (WHO, 1993 apud VON 

SPERLING, 2005). 
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 Segundo Cavalcanti (1999) apud Nuvolari (2003), 95% dos coliformes existentes nas 

fezes humanas e de outros animais são Escherichia coli. Normalmente, esses microrganismos 

não existem em águas poluídas. Alguns membros do grupo coliforme podem ocorrer, às vezes 

com relativa abundância, no solo e mesmo em plantas (Citrobacter, Enterobacter e 

Klebsiella), mas, ainda assim, as águas não poluídas, praticamente não apresentam essa 

bactéria. 

 

 Classificando a cultura da mamona como categoria B e pela TABELA 3.15, que 

estabelece os critérios de qualidade microbiológica recomendados pela OMS (1989), pode-se 

concluir que não existe restrição de uso, para as águas de irrigação, relacionada aos 

coliformes tertomotolerantes. De acordo com a norma mais recente da OMS (2006), e 

considerando que a produção da mamona em estudo se enquadra na opção F (TABELA 3.16), 

pode-se concluir que as águas de irrigação atendem aos padrões recomendados pela atual 

norma (E.coli ≤ 10000/100ml). 

 

 Segundo as normas recomendadas pela USEPA (TABELA 3.17), para culturas não 

alimentícias, a média de coliformes termotolerantes obtida para água bruta atende a norma, 

enquanto que a média obtida para o efluente tratado, 271 NMP/100ml, está um pouco acima 

dos padrões recomendados (200 NMP/100ml). Mesmo estando acima dos padrões da USEPA, 

não se pode levar isso em consideração, devido a USEPA utilizar critérios muito rígidos, ao 

se comparar com os adotados pela OMS. 

 

 Conforme a Resolução do CONAMA nº 357/05 (TABELA 3.18), que estabelece um 

padrão de 1000CF/100ml, e classificando a água para irrigação da mamona como classe 2, 

conclui-se que não existe restrição de uso, com relação aos coliformes termotolerantes, para 

as águas de irrigação em estudo. 

 

De acordo com os critérios de qualidade microbiológicos estabelecidos pelo Programa 

PROSAB (TABELA 3.19), observou-se que as médias obtidas para as águas de irrigação 

relacionadas aos coliformes termotolerantes se encontram dentro dos padrões estabelecidos 

para o uso agrícola de efluente tratado. Pôde-se observar, pelos resultados, que as águas de 

irrigação atendem aos padrões de irrigação irrestrita com relação ao E.coli.  
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Pode-se observar que a irrigação da mamona com o efluente tratado atende a 

todos as recomendações das normas atuais referentes aos padrões microbiológicos necessários 

ser atingidos para agricultura, porém não se pode esquecer do risco ao qual o agricultor está 

submetido. Pela FIGURA 3.1, que mostra combinações de medidas e proteção à saúde para 

uma carga de doença tolerável 10-6 DALY ppa, observa-se que para opção F, nosso caso em 

estudo, são necessárias, além dos tratamentos de esgotos, medidas de proteção. Essas medidas 

de proteção adicionais correspondem às técnicas de irrigação empregadas ou a utilização de 

equipamentos de proteção individual. Como durante nosso experimento foi utilizada a 

irrigação por microaspersores, o agricultor ficava exposto aos aerossóis provenientes da ação 

do vento e, devido a isso, os mesmos utilizavam vestimentas adequadas - botas, luvas, roupas 

e óculos de proteção - durante o manuseio da cultura, não ficando, assim, expostos a possíveis 

contaminações. 

 

Com isso, pode-se concluir que a irrigação da mamona com o efluente tratado 

provindo das lagoas de estabilização não possui riscos microbiológicos, devido o agricultor 

não ter contato direto com a mamona, exceto durante a colheita, e devido a cultura não ser 

ingerida. 

 
5.2 Avaliação do sistema de irrigação 
 
 O objetivo básico da irrigação por aspersão é aplicar uniformemente uma lâmina de 

água preestabelecida, com determinada intensidade de aplicação. Como a maioria dos 

aspersores aplica água sobre uma área circular, será necessária certa superposição de áreas 

molhadas para se obter razoável uniformidade (BERNARDO, SOARES E MANTOVANI, 

2006).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Na TABELA 5.5 estão apresentados os valores obtidos pela avaliação do sistema 

de irrigação dos tratamentos irrigados com efluente tratado e água bruta. 
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TABELA 5.5 – Resultados obtidos da avaliação do sistema de irrigação tanto para os 

tratamentos irrigados com água como para os irrigados com efluente tratado, Aquiraz, CE, 

2007. 

 Água Esgoto 
 LE LD  LE LD 
Coeficiente de uniformidade (CUD) 96,295% 95,76% 93,01% 95,07% 
Vazão mínima (L/h) 50,13 52,34 47,65 51,46 
Vazão média (L/h) 52,06 52,57 51,23 54,13 
Variação das pressões no início e 
final da linha (mca) 1,85 a 2,05 1,70 a 1,90 1,60 a 1,75 1,70 a 1,80 
Legenda: LE = lado esquerdo; LD= lado direito 

 Para se obter um bom perfil de distribuição, os aspersores devem funcionar dentro dos 

limites estabelecidos pelo fabricante. Pressão muito alta causará excessiva pulverização do 

jato de água, diminuindo seu raio de alcance e causando precipitação excessiva próxima ao 

aspersor. Pressão muito baixa resultará numa inadequada pulverização do jato de água, o que 

causará um perfil de distribuição muito irregular (BERNARDO, SOARES E MANTOVANI, 

2006). 

Os valores médios de CUD determinados no campo devem estar dentro da faixa 

de 85 a 95% (VERMEIREN E JOBLING, 1997). Um valor de CU = 100% significará uma 

uniformidade de irrigação absoluta, que, na prática, não ocorre. Os coeficientes de 

uniformidade dos sistemas de irrigação convencionais variam, em geral, entre 80 e 95% 

(GOMES, 1997). Conforme Pillsburg e Degam (1968) apud Gomes (1997), o valor mínimo 

do coeficiente de uniformidade, para um espaçamento médio entre as plantas de zero a dois 

metros, deverá ser de 85%. Observou-se, pela TABELA 5.5, que o coeficiente de 

uniformidade dos sistemas de irrigação, nesta pesquisa, foram superiores a 95%, exceto para o 

lado esquerdo do sistema de irrigação por efluente, onde obteve-se 93%, mas, mesmo assim, 

ficou com valor bem próximo da faixa de padrão. Com esses resultados pôde-se concluir que 

os sistemas de irrigação tiveram uma boa uniformidade de aplicação de água para o efluente 

tratado e para água bruta. 

Segundo dados da FUNCEME durante o período de Fevereiro a Agosto de 2007, 

ocorreu uma precipitação de 1168 mm no Município de Aquiraz. Quando a precipitação 

ultrapassava 7,5 mm diário, não ocorria irrigação. Ao total, foram quarenta (40) dias sem 

irrigação. O mês de Abril foi o que possuiu maior ocorrência de precipitações acima de 
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7,5mm, quatorze dias. Durante Agosto não teve chuva. Na FIGURA 5.4 está apresentado o 

gráfico com os dados de precipitação mensal durante o experimento. 
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FIGURA 5.4 – Índices pluviométricos ocorridos nos meses de Fevereiro à Agosto, Aquiraz, 
CE, 2007. 

 Conforme Oliveira et al. (2004), a água é o fator que mais influencia o processo de 

germinação. Com a absorção da água, por embebição, ocorre a reidratação dos tecidos e, 

consequentemente, a intensificação da respiração e de todas as outras atividades metabólicas, 

que resultam com o fornecimento de energia e nutrientes necessários para a retomada do 

crescimento por parte do eixo embrionário. Por outro lado, o excesso de umidade, em geral, 

provoca decréscimo na germinação, visto que impede a penetração do oxigênio e reduz todo o 

processo metabólico resultante. 

De acordo com Savy Filho (1999) apud Curi e Júnior (2004), a mamona necessita 

de uma precipitação mínima de 700 mm para que apresente boa produtividade. Chuvas 

excessivas provocam a incidência de doenças e deterioram a qualidade dos grãos. Segundo 

dados de Beltrão e Silva (1999), pluviosidades entre 600 e 700 mm proporcionam 

rendimentos superiores a 1.500 kg/ha de semente. 
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5.3 Produtividade da mamona 

A produtividade média das sementes da mamona irrigada com água bruta e 

efluente tratado, em kg por hectare, está mostrada na FIGURA 5.5. 
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FIGURA 5.5 – Produtividade média da mamona em Kg/ha, Aquiraz, CE, 2007. 

 

Pôde-se observar pela FIGURA 5.5 que a maior produtividade foi obtida no 

tratamento N2K2, no qual foram alcançadas, respectivamente, para água bruta e efluente 

tratado, médias de 2233,8 e 1857,07 Kg/ha. O menor valor de produtividade foi obtido para o 

tratamento N0K2 irrigado com efluente tratado, cujo valor foi 367,07 Kg/ha. Percebeu-se, 

porém, que houve um aumento da produtividade, durante a irrigação com efluente tratado, à 

medida que se elevou a adubação de nitrogênio, tornando-se assim uma produtividade 

superior à da água bruta para os tratamentos N1K1, N1K2, N2K0, N2K1, N2K3, N3K0, 

N3K3 e Testemunha.  Para a irrigação com água bruta, a produtividade foi maior nos 

tratamentos N2K2, N3K1 e N3K2, cujos valores ficaram aproximadamente entre 1460 e 2235 

Kg/ha, enquanto que os menores valores foram obtidos para os tratamentos N1K1, N1K3 e o 

testemunha, os quais ficaram no intervalo de 780 e 980 Kg/ha.  
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O resultado da análise de variância referente à produção da mamona, nos 

diferentes tratamentos e entre a média da água bruta e do efluente tratado é apresentado na 

TABELA 5.6. 

TABELA 5.6 – Quadro da análise de variância referente à produção da mamona, Aquiraz – 

CE, 2007. 

Fontes de variação Grau de liberdade Quadrados médios Valor F Significância 
AGEFL 1 2.350.260 0,04 ****** ns 

N 3 1346106. 20.93 0.0000 (*) 
K 3 135208.2 2.10 0.1086 ns 

N*AGEFL 3 1289367. 20.05 0.0000(*) 
K*AGEFL 3 159476.8 2.48 0.0690 ns 

K*N 9 267321.1 4.16 0.0003(*) 
K*N*AGEFL 9 251062.7 3.9 0.0006(*) 

Resíduo 64 64301.74   
Total de redução 31 434138.1 6.75 0.0000(*) 

Total 95    
Média Geral 1325,8    

Coeficiente de variação 
(%) 19,127    

Legenda: (*) = significância ao nível de 5% de probabilidade; ns = não significativo; AGEFL = água 
bruta e efluente tratado; N = nitrogênio; k = potássio. 
 
 Observou-se pela análise de variância entre as médias da água bruta e do efluente 

tratado o que não houve diferenças significativas entre elas, podendo-se, assim, utilizar para a 

irrigação da mamona o efluente tratado, pois o mesmo não afetará a produtividade.  

 

A TABELA 5.6 revelou que a produtividade é influenciada pela adubação nitrogenada 

devido ocorrer uma significância ao nível de 5 % de probabilidade, porém, o mesmo não 

acontece com adubação potássica. Segundo a análise, não houve diferenças estatísticas na 

produtividade da mamona à medida que se alterou a adubação potássica. Pôde-se observar, 

ainda, que a interação entre as variáveis nitrogênio, água bruta e efluente tratado possui 

significância entre os tratamentos, ao contrário da interação entre as variáveis potássio, água 

bruta e efluente tratado, que não possuiu nível de significância. Observou-se que a interação 

potássio e nitrogênio proporcionam produções diferentes, assim como a interação potássio, 

nitrogênio, água bruta e efluente tratado, revelando, assim, a importância da adubação para a 

produtividade da mamona. O coeficiente de variação obtido foi bastante elevado (19,127 %), 

indicando que existe uma variabilidade dos dados com relação à média. 

 

CAPISTRANO (2007) comprovou, durante seu trabalho de dissertação relacionado 

aos efeitos da adubação nitrogenada sobre a produção da mamona irrigada com água bruta e 
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efluente de esgoto doméstico tratado, que a produtividade da mamona foi influenciada pela 

adubação nitrogenada, tanto no efluente tratado como na água de bruta. No esgoto, as maiores 

médias de produtividades foram obtidas nas doses 70 e 90 kg N/ha, contudo, não diferiram 

entre si estatisticamente. As doses 0, 30 e 50 kg N/ha causaram produtividades 

significativamente menores do que as doses mais elevadas (70 e 90kg N/ ha). 

 

SEVERINO et al. (2006a) constatou, durante um desenvolvimento de um experimento 

em Quixeramobim-CE, no qual o objetivo era avaliar o crescimento e a produtividade da 

mamoneira adubada com macronutrientes e micronutrientes, que a produtividade da mamona 

foi influenciada pela adubação.  Nas plantas que receberam a adubação de referência (50 

kg/ha de N, 60 kg/ha de P, 40 kg/ha de K + calagem + micronutrientes), a produtividade foi 

de 114% maior que nas plantas que não foram adubadas. Devido ao alto coeficiente de 

variação (23,9%), detectou-se efeito significativo apenas das doses de N (kg/ha), embora 

tenha ocorrido tendência a aumento da produtividade também nas doses de P, K, calcáreo e 

micronutrientes.  

 
 Na TABELA 5.7 está apresentado o Teste de Tukey para as médias da produtividade 

para os tratamentos irrigados com água bruta e efluente tratado.  

 

TABELA 5.7 – Teste de Tukey para as médias referentes à produção da mamona, Aquiraz – 

CE, 2007. 

Fontes de variação Dados Médias Comparações 
Água bruta 48 1330.7125 A 

Efluente tratado 48 1320.8168 A 
Dms 103.4430   

Legenda: Dms = diferença mínima significativa 
 
 
 A análise das médias da produtividade obtidas pelo Teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade, demonstrou que as produtividades dos tratamentos irrigados com efluente 

tratado e com água bruta ficaram bem próximas, não havendo assim diferenças significativas 

estatisticamente. A diferença mínima significativamente entre as duas médias gerais foi de 

103,4430. 

 

 Devido a TABELA 5.7 mostrar que existem diferenças na produtividade quando se 

varia a adubação nitrogenada, foi realizado Teste de Tukey comparando as diversas 
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adubações com o nitrogênio. Nas TABELAS 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 a estão apresentadas essas 

comparações. 
 

 

TABELA 5.8 – Teste de Tukey para as médias da produtividade da mamona referentes às 

adubações com N1, N2 e N3, relacionados a um comparativo com N0, Aquiraz – CE, 2007. 

Fontes de variação Dados Médias Comparações 
Água bruta 12 1355.0834 A 

Efluente tratado 12 717.4333 B 
Dms 206.8861   

Legenda: Dms = diferença mínima significativa; N0 = 0 Kg/ha  de nitrogênio; N1 = 30 Kg/ha  de 
nitrogênio; N2 = 60 Kg/ha  de nitrogênio; N3 = 30 Kg/ha  de nitrogênio. 
 
  

Pela TABELA 5.8 pôde-se observar que a diferença entre as médias da produtividade 

dos tratamentos irrigados com água bruta e efluente tratado foram bem discrepantes (637,65), 

revelando assim a existência de uma diferença estatística entre as médias de produtividade dos 

níveis de N1, N2 e N3 (30, 60 e 90 kg N/ha) com o nível N0 (0 kg N/ha). Pôde-se concluir 

que a irrigação da mamoneira com efluente tratado, sem adubação de nitrogênio, possui uma 

produção menor do que a da água bruta, necessitando assim de adubação para alcançar uma 

melhor produção. 
 
TABELA 5.9 – Teste de Tukey para as médias da produtividade da mamona referentes às 

adubações com N0, N2 e N3, relacionados a um comparativo com N1, Aquiraz – CE, 2007. 

Fontes de variação Dados Médias Comparações 
Água bruta 12 1007.0833 B 

Efluente tratado 12 1475.6669 A 
Dms 206.8861   

Legenda: Dms = diferença mínima significativa; N0 = 0 Kg/ha  de nitrogênio; N1 = 30 Kg/ha  de 
nitrogênio; N2 = 60 Kg/ha  de nitrogênio; N3 = 30 Kg/ha  de nitrogênio. 
 
 

Na TABELA 5.9 está mostrado um aumento significativo, ao se comparar o nível N1 

(30 kg N/ha) com os níveis N0, N2 e N3 (0, 60 e 90 Kg N/ha), das médias das produtividades 

dos tratamentos irrigados com efluente tratado, com relação aos tratamentos irrigados com 

água bruta. Isso indica que existe uma boa interação entre a adubação nitrogenada com a 

irrigação da mamoneira com efluente tratado. Observou-se que existe uma diferença 

estatística (468,58) entre as médias obtidas. 
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Segundo estudo conduzido por Souza (2006), a maior produtividade da mamona foi 

obtida no tratamento com efluente tratado e adubação recomendada. Os outros tratamentos 

(sem adubação e com metade da adubação recomendada) que utilizaram efluente tratado na 

irrigação apresentaram produtividade maior que a alcançada no tratamento com adubação 

recomendada irrigado com água bruta. 

 

Nascimento et al. (2004) observaram, durante uma pesquisa desenvolvida em 

Campina Grande-PB, pelo PROSAB, sobre a utilização de água residuária e biossólido na 

cultura da mamona, que houve um incremento de aproximadamente 1932% na produção de 

sementes por planta para a mamona irrigada com água residuária, com relação à mamona 

irrigada com água de abastecimento. Foi constatado que a água residuária influenciou 

significativamente, todos os componentes da produção, com destaque para a produção de 

sementes por planta, que atingiu 630,68 g/planta.  

 

Estudando o efeito do crescimento e produtividade da mamona sob fertilização 

química no Município de Carnaubais-RN, Severino et al. (2006b), constataram que a 

produtividade não foi influenciada pelas doses de adubação (25-60-40 NPK + 

micronutrientes). A produção obtida foi de 472 e 770 kg/ha, sem e com adubação, 

respectivamente. A produtividade aumentou 63% entre os tratamentos sem e com adubação, o 

que equivale a 298 kg/ha. A possível causa dessa baixa produtividade está relacionada à 

insuficiência de água no solo durante o desenvolvimento da mamoneira. 

TABELA 5.10 – Teste de Tukey para as médias da produtividade da mamona referentes às 

adubações com N0, N1 e N3, relacionados a um comparativo com N2, Aquiraz – CE, 2007. 

 Dados Médias Comparações 
Água bruta 12 1505.0167 A 

Efluente tratado 12 1642.2998 A 
Dms 206.8861   

Legenda: Dms = diferença mínima significativa; N0 = 0 Kg/ha  de nitrogênio; N1 = 30 Kg/ha  de 
nitrogênio; N2 = 60 Kg/ha  de nitrogênio; N3 = 30 Kg/ha  de nitrogênio. 
 
 

Comparando-se as médias das produtividades do nível N2 (60 kg N/ha) com as médias 

das produtividades dos níveis N0, N1 e N3 (0, 30 e 90 kg/ ha), observou-se que não houve 

diferenças estatísticas entre as mesmas. O que também se procede na TABELA 5.11, 

apresentada em seguida, na qual é mostrado um comparativo entre o nível N3 (90 kg N/ha) e 
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os níveis N0, N1 e N2 (0, 30 e 60 Kg/ha). Isso demonstra que não teve diferenças estatísticas 

entre as médias dos tratamentos comparados. Segundo SEVERINO et al. (2006a), o 

fornecimento em excesso de qualquer um dos nutrientes (NPK) prejudicou a produtividade 

durante um desenvolvimento de um experimento com a mamoneira em Quixeramobim-CE. 
 
TABELA 5.11 – Teste de Tukey para as médias da produtividade da mamona referentes às 

adubações com N0, N1 e N2, relacionados a um comparativo com N3, Aquiraz – CE, 2007. 

Fontes de variação Dados Médias Comparações 
Água bruta 12 1455.6669 A 

Efluente tratado 12 1447.8667 A 
Dms 206.8861   

Legenda: Dms = diferença mínima significativa; N0 = 0 Kg/ha  de nitrogênio; N1 = 30 Kg/ha  de 
nitrogênio; N2 = 60 Kg/ha  de nitrogênio; N3 = 30 Kg/ha  de nitrogênio. 
 

Ao se comparar as testemunhas absolutas (parcelas que não receberam qualquer 

adubação e diferiram somente nas fontes de água para a irrigação), pôde-se observar que as 

médias de produtividades foram de 1432,52 kg/ha de sementes para o efluente tratado e de 

978 kg/ha para água bruta, respectivamente, sendo uma diferença bastante elevada (454,52 

kg/ha). Isso indica que, para o agricultor que não possui condições de comprar adubos 

orgânicos, ele poderá estar irrigando a mamoneira com o efluente tratado e obtendo uma 

produção superior a que teria se estivesse irrigando com a água bruta sem adubação. 

 

CAPISTRANO (2007) comprovou, ao se comparar as testemunhas absolutas dos seus 

tratamentos, durante sua pesquisa sobre os efeitos da adubação nitrogenada na produção da 

mamona, que as médias de produtividades foram de 798 kg/ha de sementes para o efluente 

tratado e de 717 kg/ha para a água bruta, respectivamente, não sendo significativamente 

diferentes. 

 

5.4 Òleo da mamona 

 

Para medição do teor de óleo foi utilizado o método Soxhlet da Association of Official 

Analytical Chemists. Como efeito de comparação, também foi utilizado o método de extração 

a frio, para um dos tratamentos (N2K2) irrigados com esgoto. 

 

Na FIGURA 5.6 está mostrado o percentual de óleo obtido pelo método de extração a 

frio e extração a quente para o tratamento N2K2, irrigado com efluente tratado. Fazendo-se 
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um comparativo entre os valores, pode-se observar uma diferença acentuada (45,25) no 

rendimento entre os métodos analisados; o desvio padrão foi da ordem de 32. Embora o 

tempo de contato com o solvente hexano seja maior na extração a frio, obtém-se um 

percentual de óleo maior para o método de extração a quente. Isso acontece, pois o hexano 

extrai melhor em elevadas temperaturas, consequentemente, ocorre maior liberação de óleo 

das sementes. 

 

12,88

58,13

0

10

20

30

40

50

60

70

N2K2

P
er

ce
nt

ag
em

 e
m

 ó
le

o 
(%

)

Extração a frio Extração a quente
 

 
FIGURA 5.6 – Comparativo entre as percentagens de óleo obtidas pelo método de extração a 

quente e a frio para o tratamento N2K2, irrigado com efluente tratado, Aquiraz, CE, 2007. 

 
Segundo Souza (2006), a extração a quente realizada pelo método de Soxhlet extrai 

aproximadamente 30% do óleo contido nas sementes. Já para a extração a frio, este percentual 

deve ficar abaixo de 10%. Para Anthonisen et al. (2005), a técnica analítica de extração 

usando o método Soxhlet é eficiente e precisa na determinação do conteúdo de óleo das 

sementes de mamona. Por isso, se achou desnecessário utilizar o método de extração a frio 

durante o trabalho. 

 

 Na TABELA 5.12 está apresentada a análise de variância dos percentuais de óleo da 

mamona. Foi realizada uma comparação entre os tratamentos irrigados com água bruta e 

efluente tratado e não se obteve diferença significativa para a produção do óleo. 
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TABELA 5.12 – Quadro da análise de variância referente à percentagem de óleo, Aquiraz – 

CE, 2007. 

Fontes de variação Grau de liberdade Quadrados médios Valor F Significância 
AGEFL 1 0.5534325 4.96 *****ns 

N 3 68.53040 0.16 0.0007(*) 
K 3 153.8717 6.45 0.0000(*) 

N*AGEFL 3 128.5951 14.49 0.0000(*) 
K*AGEFL 3 3.818593 12.11 *******ns 

K*N 9 106.1765 0.36 0.0021(*) 
K*N*AGEFL 9 82.60932 3.33 0.0129(*) 

Resíduo 64 226.5666 2.59   
Total de redução 31 544.1549 4.96 0.0000(*) 

Total 95 770.7215     
Média Geral 57.960       

Coeficiente de variação 
(%) 3.2462       

Legenda: (*) = significância ao nível de 5% de probabilidade; ns = não significativo; AGEFL = água 
bruta e efluente tratado; N = nitrogênio; k = potássio. 
 

 Conforme mostra a TABELA 5.12, existem diferenças estatísticas ao nível de 5% de 

probabilidade, ao se comparar as interações entre os diferentes níveis de nitrogênio; entre os 

níveis de potássio; entre os níveis de nitrogênio, água bruta e efluente tratado; entre os níveis 

de potássio e nitrogênio; e entre os níveis de potássio, nitrogênio, água bruta e efluente tratado. 

Apenas não houve diferenças estatísticas entre a interação de potássio, água bruta e efluente 

tratado. Isso indica que a produção do óleo é sensível à adubação. 

 

 Na TABELA 5.13 é apresentado o Teste de Tukey entre as médias das percentagens 

do óleo. Conforme a mesma pode-se concluir que as médias da percentagem de óleo obtidas 

para os tratamentos irrigados com água bruta e efluente tratado não possuem diferenças 

estatísticas ao nível de 5% de probabilidade. Isso demonstra que a percentagem de óleo não 

foi influenciada pela irrigação com efluente tratado.  

 

SOUZA (2006) demonstrou que o percentual de óleo obtido na extração a quente, 

quando a mamona foi irrigada com água mais adubação, foi de 28,55%, enquanto que quando 

a mesma foi irrigada com esgoto mais adubo o rendimento de óleo foi de 28,85%. Percebeu-

se que os valores foram bem próximos, demonstrando que a utilização de esgoto tratado na 

irrigação da mamona provavelmente não interfere no rendimento de óleo da semente, como 

também observado nesta pesquisa. 
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TABELA 5.13 – Teste de Tukey para as médias referentes à percentagem de óleo, Aquiraz – 

CE, 2007. 

Fontes de variação Dados Médias Comparações 
Água bruta 48 57.8842 A 

Efluente tratado 48 58.0360 A 
Dms 0.7675   

Legenda: Dms = diferença mínima significativa 
 

 Nas TABELAS 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17 está apresentado o Teste de Tukey relacionado 

a um comparativo entre os deferentes níveis de adubação nitrogenada. 

 

TABELA 5.14 – Teste de Tukey para as médias de percentagem de óleo referentes às 

adubações com N1, N2 e N3, relacionado a um comparativo com N0, Aquiraz – CE, 2007. 

Fontes de variação Dados Médias Comparações 
Água bruta 12 57.6142 A 

Efluente tratado 12 57.6175 A 
Dms 1.5351   

Legenda: Dms = diferença mínima significativa; N0 = 0 Kg/ha  de nitrogênio; N1 = 30 Kg/ha  de 
nitrogênio; N2 = 60 Kg/ha  de nitrogênio; N3 = 30 Kg/ha  de nitrogênio. 
 
 
 Pela TABELA 5.14 percebe-se que não existe diferença significativa entre as médias 

da água bruta e do efluente tratado, ao se comparar o nível N0 (0 kg N/ha) com os níveis N1, 

N2 e N3 (30 60 e 90 kg N/ha).  

 

Nas TABELAS 5.15 e 5.16 estão apresentadas as diferenças estatísticas entre as 

médias. Conforme a TABELA 5.15, ao se comparar o nível N1 (30 kg N/ha) com os níveis 

N0, N2 e N3 (0, 60 e 90 kg N/ha), ocorreram diferenças, ao nível de 5% de probabilidade, 

entre as médias da água bruta e do efluente tratado. A média foi maior para o efluente tratado, 

indicando um aumento no percentual do óleo ao se aumentar a adubação nitrogenada. 

Enquanto na TABELA 5.16, na qual é comparado o nível N2 (60 kg N/ha) com os níveis N0, 

N1 e N3 (0, 30 e 90 kg N/ha), a maior média obtida foi para água bruta. 
 

TABELA 5.15 – Teste de Tukey para as médias de percentagem de óleo referentes às 

adubações com N0, N2 e N3, relacionado a um comparativo com N1, Aquiraz – CE, 2007. 

Fontes de variação Dados Médias Comparações 
Água bruta 12 54.9975 A 

Efluente tratado 12 58.4783 B 
Dms 1.5351   

Legenda: Dms = diferença mínima significativa; N0 = 0 Kg/ha  de nitrogênio; N1 = 30 Kg/ha  de 
nitrogênio; N2 = 60 Kg/ha  de nitrogênio; N3 = 30 Kg/ha  de nitrogênio. 
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TABELA 5.16 – Teste de Tukey para as médias de percentagem de óleo referentes às 

adubações com N0, N1 e N3, relacionado a um comparativo com N2, Aquiraz – CE, 2007. 

Fontes de variação Dados Médias Comparações 
Água bruta 12 60.3643 A 

Efluente tratado 12 57.3025 B 
Dms 1.5351   

Legenda: Dms = diferença mínima significativa; N0 = 0 Kg/ha de nitrogênio; N1 = 30 Kg/ha  de 
nitrogênio; N2 = 60 Kg/ha  de nitrogênio; N3 = 30 Kg/ha  de nitrogênio. 
 
 

Pela TABELA 5.17 observou-se que os valores das médias de percentagem de óleo 

estão bem próximos, quando se analisa a significância do nível N3 (90 kg N/ha) com os níveis 

N0, N1 e N2 (0, 30 e 60 kg N/ha), revelando que não existem diferenças estatísticas entre os 

mesmos. 
 
TABELA 5.17 – Teste de Tukey para as médias de percentagem de óleo referentes às 

adubações com N0, N1 e N2, relacionado a um comparativo com N3, Aquiraz – CE, 2007. 

Fontes de variação Dados Médias Comparações 
Água bruta 12 58.5608 A 

Efluente tratado 12 58.7458 A 
Dms 1.5351   

Legenda: Dms = diferença mínima significativa; N0 = 0 Kg/ha  de nitrogênio; N1 = 30 Kg/ha  
de nitrogênio; N2 = 60 Kg/ha  de nitrogênio; N3 = 30 Kg/ha  de nitrogênio. 
  

Nas FIGURAS 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 está mostrado o comportamento da produção do 

óleo em percentagem da mamona irrigada com água bruta e efluente tratado, relacionada à 

adubação potássica. 

 

As maiores produção de óleo durante a irrigação com efluente tratado foram 60,78 e 

61,22 %, obtidas, respectivamente, para os tratamentos N1K2 e N3K2, enquanto que para os 

tratamentos irrigados com água bruta as maiores percentagens de óleo foram 61,27 e 60,89, 

obtidas, respectivamente, para os tratamentos N0K2 e N2K2. 
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FIGURA 5.7 – Comportamento da produção do óleo, em percentagem, da mamona irrigada 

com água bruta e efluente tratado, relacionada à adubação potássica (K0), Aquiraz, CE, 2007. 
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FIGURA 5.8 – Comportamento da produção do óleo, em percentagem, da mamona irrigada 

com água bruta e efluente tratado, relacionada à adubação potássica (K1), Aquiraz, CE, 2007. 
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FIGURA 5.9 – Comportamento da produção do óleo, em percentagem, da mamona irrigada 

com água bruta e efluente tratado, relacionada à adubação potássica (K2), Aquiraz, CE, 2007. 

 

 

90 kg de K/ha

y = 0,0177x + 57,386
R2 = 0,9491

y = -0,0006x2 + 0,0792x + 56,875
R2 = 0,9902

0

20

40

60

80

100

0 30 60 90

kg de N/ha

Te
or

es
 d

e 
ól

eo
 (%

)

Água de poço Esgoto tratado

Linear (Água de poço) Polinômio (Esgoto tratado)
 

FIGURA 5.10 – Comportamento da produção do óleo, em percentagem, da mamona irrigada 

com água bruta e efluente tratado, relacionada à adubação potássica (K2), Aquiraz, CE, 2007. 

 

Os gráficos mostrados nas FIGURAS 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 demonstraram que, para os 

tratamentos irrigados com água bruta, a curva tendeu a ficar linear à medida que se alterava a 

quantidade de nitrogênio nos diferentes níveis de potássio, enquanto que o efluente tratado 

tendia a ser quadrática às vezes crescente, como mostrados nas FIGURAS 5.7 e 5.10. Para o 
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gráfico da FIGURA 5.10, os coeficientes de correlação (R²) se encontram bem próximos de 1 

(um), justificando um comportamento exponencial. 

 

SEVERINO et al (2006a) mostraram que as características ligadas ao crescimento da 

mamona foram pouco influenciadas pelas doses de nutrientes, mas detectou-se diferença no 

tratamento sem adubação em relação aos demais. Como um de seus resultados, pode-se citar a 

elevação no teor de óleo nas sementes, devido ao aumento das doses de P (fósforo), porém o 

mesmo não foi influenciado pelos demais nutrientes (potássio, nitrogênio e calcário). Entre a 

dose zero e 100 Kg ha-1 de P, o teor de óleo aumentou de 47,6 para 50,2%. 

 

Segundo SEVERINO et al. (2006b), a adubação aumentou o teor de óleo nas sementes, 

de 43,5% para 47,4%, mas variações isoladas das doses de nitrogênio, fósforo, potássio e 

micronutrientes, não influenciaram esta característica. 

 
Nas FIGURAS 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14 está mostrado o comportamento da produção do 

óleo, em percentagem, da mamona irrigada com água bruta e efluente tratado, relacionada à 

adubação nitrogenada. 
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FIGURA 5.11 – Comportamento da produção do óleo, em percentagem, da mamona irrigada 

com água bruta e efluente tratado, relacionada à adubação nitrogenada (N0), Aquiraz, CE, 

2007. 
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FIGURA 5.12 – Comportamento da produção do óleo, em percentagem, da mamona irrigada 

com água bruta e efluente tratado, relacionada à adubação nitrogenada (N1), Aquiraz, CE, 

2007. 
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FIGURA 5.13 – Comportamento da produção do óleo, em percentagem, da mamona irrigada 

com água bruta e efluente tratado, relacionada à adubação nitrogenada (N2), Aquiraz, CE, 

2007. 
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FIGURA 5.14 – Comportamento da produção do óleo, em percentagem, da mamona irrigada 

com água bruta e efluente tratado, relacionada à adubação nitrogenada (N3), Aquiraz, CE, 

2007. 

 
Os gráficos apresentados nas FIGURAS 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14 revelaram que 

ocorreram aumentos nas médias das percentagens do óleo de acordo com as doses crescente 

de nitrogênio, principalmente para os tratamentos irrigados com efluente tratado. No gráfico 

da FIGURA 5.11, os tratamentos adquirem uma função exponencial devido os coeficientes de 

correlação (R²) serem iguais a 1 (um). Observou-se que a exponencial é decrescente, 

mostrando que, mesmo ocorrendo o aumento nas dosagens de potássio, não existe aumento na 

produção do óleo quando não existe a adubação nitrogenada. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Baseado nos resultados obtidos nas condições do presente estudo pode-se concluir que: 
 

 Apesar dos máximos e mínimos, os valores de pH obtidos para água e efluente tratado 

estão dentro dos parâmetros especificados na literatura, não devendo causar efeitos 

prejudiciais ao solo e a cultura nesta pesquisa; 

 

 A mamoneira irrigada com efluente tratado teve pequenas queimaduras nas pontas das 

folhas, isso ocorreu devido à concentração de cloreto do efluente tratado ser um pouco 

superior aos dos padrões recomendados; 

 

 Os valores de DBO obtidos para o efluente tratado estão bem acima dos padrões 

estabelecidos. Isso poderá ter ocorrido devido a grande concentração de matéria 

orgânica no efluente; 

 

 A média de sólidos suspensos totais para água bruta e o efluente tratado foram, 

respectivamente, 6,7 e 15,1 mg/L, enquadrado-se dentro dos padrões recomendados; 

 

 As médias obtidas de sódio para água bruta e efluente tratado foram, respectivamente, 

18,4 e 42,5 mg/L, não existindo nenhuma restrição de uso; 

 

 Os valores de fósforo obtidos se encontram acima dos padrões recomendados, porém 

esse excesso pode ser compensado na adubação, diminuindo sua quantidade durante a 

fertilização da cultura; 

 

 As médias da RAS obtidas para água bruta e efluente tratado foram, respectivamente, 

1,34 e 1,71 não possuindo restrição de uso; 

 

 Não existe restrição de uso, para as águas de irrigação, relacionada aos coliformes 

tertomotolerantes; 

 

 A fonte de água de irrigação não afeta a produtividade de sementes da mamona 

adubada; 
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 A produtividade foi influenciada pela adubação nitrogenada, na qual as maiores 

produtividades foram alcançadas para o tratamento N2K2, no qual foram obtidas, 

respectivamente, para água e efluente tratado, médias de 2233,8 e 1857,07 Kg/ha; 

 

 O menor valor de produtividade foi obtido para o tratamento N0K2, irrigado com 

efluente tratado, cujo valor foi 367,07 Kg/ha, percebe-se, porém, que houve um 

aumento da produtividade, durante a irrigação com efluente tratado, à medida que se 

elevou a adubação de nitrogênio; 

 

 Para o tratamento testemunha, foram obtidas médias de produtividades de 1432,52 

kg/ha para os tratamentos irrigados com efluente e de 978 kg/ha para os tratamentos 

irrigados com água de bruta, sendo uma diferença bastante significativa; 

 

 Existe uma diferença acentuada entre o método de extração a frio comparado ao 

método de extração a quente, no rendimento da produção do óleo da mamona; 

 

 As médias da percentagem de óleo obtidas para os tratamentos irrigados com água e 

efluente tratado não possuem diferenças estatísticas entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade; 

 

 As maiores produção de óleo durante a irrigação com efluente tratado foram 60,78 e 

61,22 %, obtidas, respectivamente, para os tratamentos N1K2 e N3K2, enquanto que 

para os tratamentos irrigados com água as maiores percentagens de óleo foram 61,27 e 

60,89, obtidas,  respectivamente, para os tratamentos N0K2 e N2K2; 

 

 Houve aumentos nas médias das percentagens do óleo, de acordo com as doses 

crescentes de nitrogênio, principalmente para os tratamentos irrigados com efluente 

tratado; 
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7 RECOMENDAÇÕES PARA POSTERIORES TRABALHOS 
 
Buscando orientar na realização de futuros trabalhos, seguem as seguintes 
sugestões: 
 

 Estudar os possíveis impactos físicos e químicos, para o homem, provenientes da 

utilização do efluente tratado na produção da mamona; 

 

 Analisar os impactos sociais da utilização de efluente tratado na irrigação da 

mamoneira, buscando obter a opinião da população relacionada à utilização desse 

método de irrigação; 

 

 Realizar estudos sobre a possível salinização do solo após a prática do reúso no cultivo 

da mamona; 

 

 Comparar a relação custo x benefício relacionada à utilização de efluente tratado 

durante a irrigação da mamoneira; 

 

 Utilizar outras tecnologias de tratamento de esgoto durante o tratamento de efluente, 

buscando obter uma melhor qualidade no efluente final utilizado para irrigar a 

mamoneira, fazendo assim um comparativo, para a produtividade da mamoneira, entre 

as tecnologias utilizadas; 

 

 Desenvolver trabalhos com reúso e o cultivo da mamona, consorciada com outras 

culturas; 

 

 Realizar trabalhos buscando obter comparativos entre a produtividade e produção do 

óleo da mamona com outras culturas destinadas à obtenção do biodiesel. 
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ANEXO A 
 
 

TABELA A.1 - Características físicas e químicas de um solo Argissolo acinzentado distrófico 

arenoso da área experimental, Aquiraz, CE, 2007. 
Áreas 

 (Irrigação com água)  (Irrigação com efluente tratado) 
Prof. 
(m) 

 
0,0-0,30 

 
0,0-0,50 

 
0,0-0,30                       0,0-0,50 

 
 
Características 

Sub-
área 

 
A1G1 

 
A1G4 

 
A2G1 

 
A2G4 

 
A1G2 

 
A1G5 

 
A2G2 

 
A2G5 

Areia grossa (gkg-
-1)  480 520 410 600 620 640 590 660 

Areia Fina (gkg-
-1)  420 410 390 320 320 300 330 260 

Silte (gkg-1)  60 30 80 40 30 30 50 40 
Argila (gkg-1)  40 40 120 40 30 30 30 40 
Argila natural (g.kg-

-1)  10 10 40 10 10 10 10 10 
Classificação  Areia Areia Franco 

arenosa 
Areia Areia Areia Areia Areia 

Grau de Floculação 
(g/100g) 

 75 75 70 75 70 70 70 75 

Densidade global 
(g,cm³) 

 1,45 1,51 1,43 1,56 1,52 1,54 1,62 1,57 

Densidade de 
partícula (g,cm³) 

 2,65 2,66 2,58 2,65 2,70 2.62 2,68 2,66 

Umidade (g/100g) 
0,033Mpa 

 1,73 1,11 5,14 1,39 1.,31 1,51 1,04 1,18 

Umidade (g/100g) 1,5 
Mpa 

 1,38 0,66 4,34 0,93 0,63 1,23 0,87 0,73 

Água útil (g/100g)  0,35 0,45 0,80 0,46 0,68 0,28 0,17 0,45 
Cátions trocáveis  
Ca2+ (cmol/kg)  1,20 1,40 0,70 0,90 1,20 1,20 1,0 1,00 
Mg2+ (cmol/kg)  0,90 1.10 0,80 1,10 1,10 1,0 1,20 0,90 
K+ (cmol/kg)  0,10 0,07 0,18 0,05 0,12 0,07 0,16 0,03 
Na+ (cmol/kg)  0,06 0,08 0,10 0,02 0,04 0,07 0,03 0,02 
CTC (cmol/kg)  3,9 3,5 4,7 3,2 4,1 3,9 4,0 4,70 
Soma de bases 
(cmol/kg) 

 2,3 2,6 1,8 2,1 2,5 2,3 2,4 1,90 

Saturação por bases 
(%) 

 58 76 37 64 60 58 59 41 

Alumínio trocável (%)  6 4 36 14 7 6 22 29 
PST  1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 
RAS (mmolc.L-1)  0,07 0,07 0,11 0,02 0,03 0,06 0,03 0,02 
C (g/kg)  3,48 3,12 3,42 2,28 3,96 4,32 2,46 3,30 
N (g/kg)  0,35 0,32 0,37 0,25 0,41 0,44 0,27 0,36 
C/N(g/kg)  10 10 9,0 9,0 10 10 9,0 9,00 
P assimilável (mg/kg)  33 28 14 19 7,0 18 2 5,00 
M.O (g/kg)  5,99 5,38 5,90 3,93 6,83 7,45 4,24 5,69 
pH em água (1: 2,5)  5,8 6,2 5,0 5.1 5,7 5,5 4,9 4,60 
CE (dSm-1)  0,35 0,38 0,25 0,23 0,33 0,35 0,19 0,19 
Legenda: A – Área; G – Gleba. 
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ANEXO B 
 
 

TABELA B.1 - Características de fertilidade de um solo Argissolo acinzentado distrófico arenoso 

da área experimental irrigada com água de bruta, Aquiraz, CE, 2007. 
Irrigação com água 

Prof.(m)               0,0-0,30               0,25-0,50 

 
Características 

Sub-área A1G1 A1G3 A1G1  A1G3 A1G1 A2G5 
Fósforo (mg/dm³)  15,0m  2,0 m 27,0a 6,0 b 37,0a  28,0a 
Potássio (mg/dm³)  73,0m 45,0b 42,0 b 64,0m 73,0m 28,0 b 

Cálcio + Magnésio (mg/dm³)   
3,4m 

 
3,5m 

 
3,4m 

 
2,4 m 

 
2,4m 

 
2,8 m 

Cálcio (mg/dm³)  1,9 1,7  1,9 1,3 1,6 1,4 
Magnésio  1,5 1,8  1,5 1,1 0,8 1,4 
Alumínio (mg/dm³)  0,0 0,0  0,0 1,45 0,75 0,15 
Sódio (mg/dm³)  53 20 25,0 31 11 6,0 
pH  5,8 6,0   6,2 5,1 5,0 5,5 

                         Legenda: Teores de Fósforo, Potássio e Cálcio + Magnésio seguidos das letras  b = baixo, m = médio, 
a = alto e ma = muito alto 
 
 

TABELA B.2 - Características de fertilidade de um solo Argissolo acinzentado distrófico arenoso 

da área experimental irrigada com efluente tratado, Aquiraz, CE, 2007. 
Irrigação com efluente tratado 

Prof.(m)              0,0-0,30              0,25-0,50 

 
 
Características 

Sub-área  
A1G1 

 
A1G3 

 
A1G1 

 
A1G3 

 
A1G1 

 
A2G5 

Fósforo (mg/dm³)  7,0b 13,0m 7,0b 13,0m 7,0b 28,0a 
Potássio (mg/dm³)    73,m 168,0 a  73,0m 168,0a   73,0m      28,0 b 
Cálcio + Magnésio 
(mg/dm³) 

   3,5m   2,9m   3,5m   2,9m    3,5m       2,8 m 

Cálcio (mg/dm³)  1,9 1,5 1,9 1,5 1,9 1,4 
Magnésio  1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 
Alumínio (mg/dm³)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,15 
Sódio (mg/dm³)  17 36 17 36 17 6,0 
pH  5,9 61 5,9 61 5,9 5,5 

Legenda: Teores de Fósforo, Potássio e Cálcio + Magnésio seguidos das letras  b = baixo, m = médio, = 
alto e ma = muito alto. 
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ANEXO C 
 
 

TABELA C.1 – Dados da média mensal de precipitação ocorridos no período do experimento, 

Aquiraz, CE, 2007. 

Mês Precipitação Total 
(mm) Dias com precipitação acima de 7,5mm 

Fevereiro 250,5 12 
Março 210 7 
Abril 452,6 14 
Maio 115 4 
Junho 65 2 
Julho 75 1 
Agosto 0 0 
Fonte: dados obtidos no site na FUNCEME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

131 

ANEXO D 
 

TABELA D.1 – Média em kg/ha da produtividade da mamona irrigada com água e efluente 

tratado, Aquiraz, CE, 2007. 

Código Tratamentos Água de bruta Efluente tratado 

1 N0K0 1526,0 825,07 
2 N0K1 1456,4 918,0 
3 N0K2 1286,93 367,07 
4 N0K3 1151,0 759,6 
5 N1K0 1051,2 1125,2 
6 N1K1 837,6 1797,6 
7 N1K2 781,07 1686,2 
8 N1K3 1358,45 1293,67 
9 N2K0 1215,47 1401,6 
10 N2K1 1336,93 1495,33 
11 N2K2 2233,8 1857,07 
12 N2K3 1233,87 1815,2 
13 N3K0 1292,53 1436,13 
14 N3K1 1460,8 1408,0 
15 N3K2 1784,53 1333,6 
16 N3K3 1284,8 1613,73 

17 Teste 978,0 1.432,52 
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ANEXO E 
 

 

TABELA E.1 – Média da percentagem do óleo da mamona irrigada com água e efluente 

tratado, Aquiraz, CE, 2007. 
 

Tratamento Efluente tratado (%) Água (%) 
N0K0  56,01 55,65 
N0K1 56,40 56,70 
N0K2  60,69 61,27 
N0K3 57,37 56,83 
N1K0  57,45 49,85 
N1K1 57,63 55,00 
N1K2  60,78 56,29 
N1K3 58,05 58,85 
N2K0  55,26 60,38 
N2K1 57,60 60,83 
N2K2  58,13 60,89 
N2K3 58,23 59,35 
N3K0  57,85 60,31 
N3K1 56,18 55,30 
N3K2  61,22 59,41 
N3K3 59,08 59,23 

N0K0 (TESTE) 58,05 60,34 
 


