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5. APRESENTAÇÃO 

6.  

O presente trabalho de pesquisa compõe um conjunto de estudos 

realizados no Laboratório de Saneamento-LABOSAN, da Universidade Federal do 

Ceará, dando continuidade ao projeto denominado “Disposição controlada no solo 

como alternativa para tratamento e pós-tratamento de esgoto doméstico para 

pequenas comunidades” aprovado e financiado pela Fundação Nacional de Saúde - 

FUNASA (Edital de Convocação no 001/2001, D.O.U. Nº 163-E, Seção 3, pág. 61, de 

24/08/2001), referente ao processo nº. 25100.002401/01-96, convênio nº 1736/2001, 

concluído em dezembro de 2003. A realização deste projeto proporcionou o 

desenvolvimento de mais duas dissertações de mestrado, intituladas “Atributos 

físicos e químicos do solo cultivado com feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) e 

submetido à aplicação subsuperficial de esgoto doméstico” Silva(2005) e 

“Tratabilidade de esgoto doméstico através de infiltração subsuperficial associada ao 

cultivo de feijão e milho” (VASCONCELOS, 2005) 

 

7.  

8.  
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PRODUÇÃO DE FEIJÃO CAUPI (Vigna unguiculata (L.) Walp)  

ATRAVÉS DA INFILTRAÇÃO SUBSUPERFICIAL DE ESGOTO DOMÉSTICO  

EM SOLO ARENOSO. 
 

Autor: Paulo César Cunha Lima 

Orientadora: Profa Dra. Sandra Tédde Santaella  

 

9. RESUMO 

A produção de feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) foi avaliada, em 
escala real neste projeto de pesquisa, utilizando-se a disposição de esgoto 
doméstico no solo através da infiltração subsuperficial. A pesquisa foi realizada em 
dois períodos. O primeiro, na estação chuvosa, durante os meses de janeiro a abril e 
o segundo, no período de estiagem, durante os meses de agosto a novembro de 
2004. A estrutura física da estação experimental foi construída nas dependências da 
horticultura do Centro de Ciências Agrárias, no Campus do Pici da Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza-CE, sendo constituída por seis canteiros de alvenaria 
de tijolos cerâmicos nas dimensões: 11m de comprimento, 1m de largura, 0,60m de 
profundidade e inclinação de 1%. Os canteiros foram impermeabilizados com manta 
plástica preta de 250 µ. O material de solo utilizado para o preenchimento dos 
canteiros foi retirado de uma área de empréstimo existente nas proximidades do 
local do experimento. Para análise comparativa, os seis canteiros foram divididos em 
dois grupos de três. O primeiro foi irrigado com água subterrânea bombeada de um 
poço amazonas, existente no local do experimento e o segundo irrigado com esgoto 
doméstico bombeado da rede coletora de esgotos que passa pelo Campus do Pici. 
A taxa de aplicação das águas de irrigação foi de 0,70 m3/dia, satisfazendo às 
necessidades hídricas das plantas.  Os canteiros foram divididos, ainda, em seções 
de 2 metros para melhor avaliar a produção ao longo dos canteiros. A produção foi 
avaliada através da contagem do número de sementes e vagens e a produtividade 
pelo peso de sementes por área útil de 10m2 existente em cada canteiro. Os 
canteiros irrigados com esgoto doméstico, no período chuvoso, apresentaram dados 
de produção de sementes de 248,52 Kg.há-1 e 1.377,52 Kg.há-1, respectivamente, 
em relação aos irrigados com água. A produtividade de grãos, no período de 
estiagem foi de 767,08 Kg.há-1 nos canteiros irrigados com esgoto doméstico e nos 
irrigados com água de 757,43 Kg.há-1. O esgoto doméstico, mesmo sendo uma fonte 
alternativa de água e nutrientes para as plantas, cuidados referentes ao manejo 
agrícola devem ser considerados para evitar riscos ao meio ambiente e à saúde da 
população. Concluiu-se, portanto, que a disposição de esgoto doméstico no solo 
através da infiltração subsuperficial, colaborou para melhor produção de feijão caupi, 
o que torna recomendável está prática em pequenas comunidades rurais, 
principalmente no semi-árido do nordeste brasileiro. 
 
 
Palavras-chave: Esgoto doméstico, reúso na agricultura, infiltração subsuperficial, 
feijão caupi, Disposição no solo. 
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10. ABSTRACT 

The production of cowpea beans (Vigna unguiculata (L.) Walp.) was 
evaluated in a real scale in this research project, by using the disposal of domestic 
sewage into the soil through the sub-superficial infiltration. The research was carried 
out during two periods. The first one was in the rainy season from January to April, 
and the second one in the dry season from August to November, 2004. The physical 
structure of the experimental station was built at the Horticulture Sector of the 
Agrarian Sciences Center, on the Pici Campus of the Federal University of Ceará, 
Fortaleza – CE, and was composed of six masonry seedbeds made of ceramic bricks 
with the following dimensions: 11m long, 1m wide, 0,60m deep, and 1% slant. The 
seedbeds were waterproofed with a black plastic blanket of 250 µ. The soil material 
used for the filling of the seedbeds was removed from a nearby area located by the 
place of the experiment. For comparative analysis, the six seedbeds were divided 
into two groups of three each. The first one was irrigated with underground water 
pumped from a deep well located in the place of the experiment, and the second one 
was irrigated with domestic sewage pumped from the sewage collecting pipe, which 
goes through the Pici Campus. The water volume used in the irrigation of the 
seedbeds was of 0,70 m³/day.  The seedbeds were still divided into 2m sectors in 
order to better to evaluate the production along the seedbeds. The production was 
evaluated through the counting of the number of seeds and pods, and the 
productivity was assessed by the weight of seeds per useful area of 10,00m² located 
in each seedbed. In the rainy season, the seedbeds irrigated with domestic sewage 
presented average seed production data of 248,52 Kg ha-1, and the ones irrigated 
with raw water showed an average production of 1.377,52 Kg ha-1. The average 
productivity of grains in the dry season was of 767,08 Kg.ha-1 in the seedbeds 
irrigated with domestic sewage, and 757,43 Kg.ha-1 in the ones irrigated with water. 
The domestic sewage, despite being an alternative source of water and nutrients for 
the plants, cares regarding the agricultural handling should be considered to avoid 
risks to the environment and the health of the population. It was concluded, therefore, 
that the disposal of domestic sewage into the soil through the sub-superficial 
infiltration contributed to a larger production of cowpea beans, which makes this 
practice advisable in small rural communities, mainly in the semi-arid region of the 
Brazilian northeast. 
 
Key words: Domestic sewage, reuse in agriculture, sub-superficial infiltration, cowpea beans, 
soil disposal. 
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1. INTRODUÇÃO 

A demanda de água potável para atender às diversas finalidades tem 

aumentado significativamente nos últimos anos. Com o fenômeno da explosão 

demográfica exige-se, a cada dia, mais atenção quanto ao uso dos recursos hídricos 

para satisfazer às necessidades básicas da população, principalmente, em relação à 

quantidade de água para a produção de alimentos, que é responsável pelo consumo 

de 70% de toda a água doce do planeta (FAO, 2002). Em alguns países em 

desenvolvimento esses índices podem chegar a 90% (SWISS, 2002). No Brasil, o 

consumo de água para a irrigação varia entre 60% e 70% do volume total, 

entretanto, ainda são utilizados métodos pouco eficientes. Dos três milhões de 

hectares atualmente irrigados, em 56% o método utilizado é a inundação superficial, 

em 19% o pivô central e em 18% a aspersão convencional (REBOUÇAS, 2003). 

A água potável apresenta-se mais escassa nas regiões com grande 

atividade econômica e crescimento populacional ou, ainda, em regiões onde as 

reservas naturais apresentem-se em quantidade limitada. Isso pode ser observado 

em algumas regiões americanas, européias e asiáticas e em vários países africanos, 

onde a quantidade de água explorada é superior ao volume de reabastecimento dos 

mananciais. Entretanto, a escassez não é exclusividade das regiões áridas e semi-

áridas do planeta. Muitas regiões mesmo com recursos hídricos abundantes não 

conseguem atender às demandas que, com o passar do tempo, mostram-se 

excessivamente elevadas. Tais regiões experimentam conflitos quanto aos usos e 

sofrem restrições de consumo, o que afeta o desenvolvimento econômico e a 

qualidade de vida da população (HESPANHOL, 2003). 

A disposição de esgotos ou efluentes tratados no solo é uma excelente 

alternativa, seja como destino final, ou antes, que atinjam um corpo d’água. O 

esgoto quando disposto no solo sofre depuração natural e qualquer que seja o grau 

de tratamento alcançado o efeito maléfico às águas do corpo receptor será 

minimizado (ANDRADE NETO, 1997). 

O reúso de águas residuárias no Brasil possui uma gama significativa de 

aplicações potenciais. O uso de efluentes tratados na agricultura, nas áreas 

urbanas, particularmente, para fins não potáveis, no atendimento da demanda 

industrial e na recarga artificial de aqüíferos, se constitui em instrumento poderoso 
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para restaurar o equilíbrio entre oferta e demanda em diversas regiões brasileiras. 

As condições para a prática de tratamento de esgoto doméstico através da 

disposição no solo apresentam-se, portanto, excepcionalmente favoráveis, tendo em 

vista as condições climáticas adequadas e a grande extensão territorial 

(HESPANHOL, 2003). 

Atualmente, com o objetivo de analisar a viabilidade do reúso de águas 

residuárias na produção de alimentos, várias pesquisas estão sendo realizadas em 

diversos países, como é o caso de Israel, México, Austrália e Brasil. Somente no 

México existem mais de 30 grandes áreas onde a irrigação agrícola depende das 

águas residuárias domésticas, e que mesmo dispondo de legislação específica não 

existe nenhum controle para esta atividade (ALMANZA, 2000). No Brasil, tais 

pesquisas ocorrem principalmente na região Nordeste, por apresentar escassez de 

água e condições climáticas e territoriais favoráveis. 

Dessa forma, o reúso de esgotos domésticos torna-se um recurso valioso 

para a irrigação na agricultura, pois utiliza os nutrientes contidos nos mesmos, 

diminuindo os custos com fertilizantes químicos, evitando a utilização de adubos 

minerais e, conseqüentemente, eliminando possíveis contaminações das águas 

subterrâneas e superficiais por fertilizantes. No entanto, vale salientar que os 

esgotos domésticos quando utilizados sem os tratamentos necessários podem 

contaminar o ambiente através de vírus, bactérias ou parasitas, gerando graves 

problemas à saúde pública, pois propagam doenças, afetando a população que 

reside próximo às áreas cultivadas, os trabalhadores que manuseiam a terra e os 

consumidores. 

Na utilização do esgoto doméstico, de forma subsuperficial, para irrigação 

na agricultura, o solo atua como filtro biológico permanecendo com a superfície seca 

durante todo o processo, o que minimiza o risco de contaminação dos trabalhadores 

e da cultura pelo contato direto com os efluentes. 

O feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é um produto básico na 

alimentação das populações mais pobres, especialmente na América Latina e 

alguns países africanos. Desempenha importante função social no suprimento das 

necessidades nutricionais de tais populações, além de exercer papel fundamental na 

composição da produção agrícola brasileira, particularmente do Nordeste 

(CORDEIRO et al., 1998; MOUSINHO, 2005). No Brasil, o feijão caupi é produzido, 
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principalmente, nas regiões Norte e Nordeste, em pequenas e médias propriedades, 

que geralmente não dispõe de nível tecnológico adequado, como cultura de 

subsistência. 

A escolha do feijão caupi (Vigna ungliculata (L.) Walp), como cultura a ser 

utilizada nesta pesquisa, considerou aspectos sanitários, econômicos, nutricionais, 

culturais, tais como: cultura de subsistência que faz parte do hábito alimentar da 

população brasileira, principalmente nas regiões Norte e Nordeste; consumo de 

água e a tolerância à salinidade; fonte de nutrientes e fibra alimentar; fácil plantio e 

desenvolvimento da cultura; ciclo de vida relativamente curto; os frutos não crescem 

rentes ao solo, o que minimiza as possibilidades de contaminação dos grãos e não 

são consumidos crus. 

Portanto, nesta pesquisa foram realizados estudos que visaram à análise 

da produção de feijão caupi, em períodos chuvoso e seco, utilizando-se a irrigação 

subsuperficial de esgoto doméstico, em solo arenoso. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Analisar a produção de feijão caupi utilizando um sistema de disposição 

subsuperficial de esgoto doméstico, em solo arenoso. 

 

2.2. Objetivos específicos 

� Caracterizar a composição granulométrica do material de solo utilizado nos 

canteiros para a produção de feijão caupi; 

� Caracterizar as águas de irrigação (água bruta e esgoto doméstico de nível 

primário) utilizadas para a produção de feijão caupi; 

� Comparar a produção de feijão caupi, utilizando-se a água bruta e o esgoto 

doméstico como águas de irrigação; 

� Comparar a produção de feijão caupi nos períodos chuvoso e seco; 

� Analisar a produção de feijão ao longo dos canteiros. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. O feijão caupi (Vigna ungliculata (L.) Walp.) 

3.1.1. Classificação botânica 

O feijão caupi, também denominado feijão-de-corda, macassar, macacá, 

ervilha-de-vaca, feijão-verde, feijão-do-campo (LIMA, 1980), é uma Dicotiledônea 

pertencente à ordem Rosales, família Leguminosae, subfamília Papilionoideae, tribo 

Phaseoleae, subtribo Phaseolinae, gênero Vigna, e à espécie Vigna unguiculata 

(FREIRE FILHO, 1998; LIMA et al. 2003). Na nomenclatura científica da cultura 

devem estar designados: a família, gênero, espécie, variedade botânica se houver e 

nome dos autores que descreveram a espécie, respectivamente. 

 

3.1.2. Origem 

Há um conceito geral, de que o feijoeiro tem origem em solos férteis dos 

altiplanos mexicanos, de clima ameno, por isto sendo pouco adaptados às 

condições tropicais. Estudos realizados com os feijoeiros selvagens, conforme 

características das diferentes raças e sua abrangência geográfica e edafoclimática, 

demonstram que isto não é totalmente verdadeiro, e que há bastante espaço para o 

melhoramento da cultura (STRALIOTTO e TEIXEIRA, 2000). Freire Filho (1998) cita 

o oeste da África Central como centro de origem e de diversidade de Vigna 

unguiculata (L.) Walp e que no ano de 1965 foram catalogadas 66 das 170 espécies 

consideradas endêmicas, sugerindo que o gênero Vigna tenha sua evolução 

relacionada a este continente. Com todos esses questionamentos sobre o local de 

domesticação do feijoeiro, pode-se concluir que a cultura teve múltiplos centros de 

domesticação. 

 

3.1.3. Diversidade genética 

A variabilidade genética é a base para o melhoramento. O conhecimento 

da diversidade genética entre germoplasmas, pode melhorar a eficiência na 

identificação de combinações parentais que gerem populações segregantes com 

máxima variabilidade genética para a seleção. A identificação de genitores menos 

divergentes, por sua vez, pode ser de grande valia em um programa de 
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melhoramento de retrocruzamentos em que se deseje recuperar as características 

do parental recorrente tão rápido quanto possível (FRANCO et al., 2001). 

Os programas de melhoramento genético que têm como objetivo o 

aumento da produção por área cultivada, têm dado mais atenção às variáveis como 

tipo do grão, arquitetura de planta, precocidade e resistência a pragas e moléstias 

(KUREK et al., 2001). Esses programas devem, também, dar significativa 

importância às características de estabilidade e adaptabilidade dos genótipos. A 

adaptabilidade está relacionada à capacidade que os genótipos têm em aproveitar 

vantajosamente o estímulo do ambiente e a estabilidade à capacidade de os 

genótipos mostrarem comportamento altamente previsível em razão desse estímulo 

(FREIRE FILHO et al., 2003). 

Os efeitos da interação entre genótipo e ambiente podem ser resultantes 

de diferentes fatores, tais como: condições ambientais, fertilidade do solo, 

conhecimentos tecnológicos dos produtores, e sistema de manejo adotado. Esses 

fatores, isoladamente ou não, podem alterar o comportamento de um genótipo, 

mesmo numa região de pequena extensão territorial (SANTOS et al., 2000). 

A manutenção da variabilidade genética adquirida é uma das 

características importantes do feijoeiro, por ser uma planta essencialmente 

autógama, desde que esta variabilidade não ocorra na direção contrária à da 

seleção natural (TORO et al., 1990; STRALIOTTO e TEIXEIRA, 2000).  Suas flores 

apresentam órgãos masculinos e femininos bem protegidos pelas pétalas, 

apresentando também o fenômeno da cleistogamia. As plantas autógamas apesar 

de poder sofrer alterações em sua constituição genética em alguns cultivares, 

apresentam baixa taxa de alogamia (TEÓFILO et al., 1999) 

A espécie Vigna Unguiculata está aparentemente isolada de outras 

espécies, possuindo um conjunto gênico primário muito rico e, aparentemente, não 

tem conjuntos gênicos secundários e nem terciários (FREIRE FILHO, 1998). 

De acordo com Singh et al. (1991), as modificações que podem ocorrer 

no processo de domesticação do feijoeiro são: a mudança no hábito de crescimento; 

o aparecimento de características de gigantismo das folhas, vagens e sementes; a 

supressão da deiscência explosiva das sementes; a perda da dormência das 
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sementes; o aparecimento de grande variedade de tamanhos, formas e cores de 

sementes e a seleção para insensibilidade ao fotoperíodo. 

Na Tabela 3.1. estão apresentadas algumas características da 

subespécie Unguiculata. 

TABELA 3.1 - Características da subespécie e cultigrupo Unguiculata 

CARÁTER CULTIGRUPO UNGUICULATA 

Tipo de porte ereto, semi-ereto, prostrado e trepador 

Ciclo anual 

Período de abertura da flor do amanhecer ao meio dia 

Presença de aroma na flor aparentemente sem aroma 

Tipo de fecundação autógama 

Cor da vagem imatura verde; extremidade, nervura e lóculos púrpura 

Cor da vagem madura creme, marrom, roxa, salpicada 

Comprimento da vagem (cm) 6,5 a 25 

Largura da vagem (mm) 3 a 12 

Número de locos por vagem 7 a 23 

Peso seco da vagem (g) 1 a 4 

Textura da vagem fibrosa, firme, polpa compacta quando imatura 

Orientação das vagens maioria pendente, também havendo horizontal e vertical 

Número de vagens por pêndulo < 5 

Deiscência indeiscente a moderadamente deiscente 

Comprimento da semente (mm) 6 a 11 

Largura da semente (mm) 4 a 9 

Distribuição de sementes na vagem comprimidas 

Peso de 100 sementes (g) 7 a 30 

Fonte: Adaptado de Freire Filho (1998) 

 

3.1.4. Desenvolvimento da espécie 

Segundo Tisot (2002), o desenvolvimento do feijoeiro compreende, 

basicamente, duas fases distintas e sucessivas, denominadas de fases vegetativa e 

reprodutiva, diferenciadas entre si pela manifestação de diferentes eventos 

bioquímicos, morfológicos e biológicos, sendo cada ciclo dividido em quatro fases: 

▪ Fase 1:  desenvolvimento e crescimento vegetativo;  

▪ Fase 2:  reprodutiva;  
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▪ Fase 3: inicia com o aparecimento das primeiras vagens cheias em 50% e 

finaliza com a modificação da cor das vagens;  

▪ Fase 4:  colheita.  

O desenvolvimento do feijoeiro é, inicialmente, muito lento, a taxa de 

crescimento é intensificada somente a partir do vigésimo dia e atinge a taxa máxima 

dos 55 aos 70 dias. Depois desse período não mais se desenvolve e começam a 

prevalecer os fenômenos de translocação (OLIVEIRA e THUNG, 1988). 

O feijão caupi desenvolve-se em solos com regular teor de matéria 

orgânica, soltos, leves e profundos, arejados e dotados de razoável teor de matéria 

orgânica. Os maiores rendimentos são obtidos nos solos argilo-silicosos ou silico-

argilosos. Oliveira (1998) afirma que quanto maior o teor de areia, mais solta é a 

terra. O que proporciona um maior arejamento ao sistema radicular fazendo com 

que a planta se desenvolva melhor e a sua produtividade seja aumentada. 

Entretanto, outros solos com baixa fertilidade podem ser utilizados, mediante 

aplicações de fertilizantes químicos ou orgânicos (EMBRAPA, 2003). 

Aspectos genéticos, fitossanitários e ambientais podem reduzir a 

produtividade média do feijão caupi. As semeaduras em novas áreas menos 

propícias ao desenvolvimento da cultura, os plantios predominantemente de 

subsistência, a utilização de cultivares com potencial genético reduzido e a 

ocorrência de doenças e pragas são os principais fatores que limitam o 

desenvolvimento de feijão caupi (CASTRO, 2000). 

 

3.1.5. Simbiose com o Rizóbio 

O feijoeiro, a exemplo de outras leguminosas, apresenta a propriedade de 

fixar nitrogênio da atmosfera quando em simbiose com bactérias do gênero 

Rhizobium, o que pode contribuir para a redução do uso de fertilizantes nitrogenados 

(FERREIRA et al., 2000). De acordo com Straliotto e Teixeira (2000) o feijoeiro é 

considerado um hospedeiro promíscuo com relação ao rizóbio, tendo em vista que 

uma grande diversidade de espécies pode formar associações mais ou menos 

eficientes com esta cultura. 
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A inoculação com o rizóbio apresenta-se como uma alternativa para 

fornecimento do nitrogênio necessário à cultura, levando-se em consideração o 

elevado custo dos fertilizantes nitrogenados e principalmente o seu impacto sobre o 

meio ambiente. Em feijão Phaseolus produtividades acima de 1.500 kg.ha-1 podem 

ser atingidas apenas com a inoculação com o rizóbio associado à correção do pH do 

solo (STRALIOTTO e TEIXEIRA, 2000). 

A escolha da espécie de Rhizobium é um fator importante para a fixação 

simbiótica de nitrogênio, tendo em vista a existência de grande variabilidade entre 

espécies e raças de rizóbio com respeito à resposta a variações de temperatura 

(FERREIRA et al., 2000). Segundo Fernandes et al. (2003), é possível selecionar 

estirpes de rizóbios nativos capazes de estabelecer uma simbiose efetiva com feijão 

caupi, guandu e feijão-de-porco. 

 

3.1.6. Importância e valor protéico 

O feijoeiro se constitui numa importante cultura de subsistência e principal 

fonte de proteínas na dieta humana de populações pobres, especialmente na 

América Latina e alguns países africanos. Possui de 20 a 25% de proteínas ricas em 

aminoácidos como a lisina, treonina e faseolina.  A faseolina é a principal proteína 

de reserva presente tanto nas formas silvestres como cultivadas de feijoeiro. 

(STRALIOTTO e TEIXEIRA, 2000). 

O nitrogênio na forma N2 é o nutriente absorvido em quantidades mais 

elevadas pelo feijoeiro. Aproximadamente 50% do nitrogênio total absorvido é 

exportado para os grãos e o restante permanece no solo, na forma de resíduos. 

Com isso, a deficiência que ocorre mais freqüentemente na cultura do feijoeiro é a 

do nitrogênio. A maximização do uso de nitrogênio pelo feijoeiro é importante por 

causa dos aspectos econômicos e ambientais, pois este nutriente apresenta risco ao 

meio ambiente por ser potencial contaminante das águas subterrâneas (SANTOS et 

al., 2003). 

O nitrogênio é um dos nutrientes mais exigidos pelo feijão caupi, no 

entanto, para a obtenção de altas produtividades, ainda se conhece pouco a respeito 

das quantidades necessárias a utilizar (OLIVEIRA et al., 2003). 
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As concentrações médias de nutrientes essenciais para o feijoeiro, nas 

diferentes partes das plantas, estão apresentadas na Tabela 3.2. 

TABELA 3.2 – Faixas de concentração de nutrientes essenciais no feijoeiro nas diferentes partes da 
planta. 

 

Nutrientes Parte da planta 

Macronutrientes Raízes (%) Vagens (%) Grãos (%) 

N 1,00 a 4,00 3,20 a 4,50 2,86 a 4,00 

P 0,10 a 0,26 0,24 a 0,29 0,26 a 0,60 

K 0,70 a 2,70 1,50 a 2,20 0,92 a 2,20 

Ca 0,20 a 0,80 0,20 a 0,40 0,15 a 0,55 

Mg 0,20 a 0,60 0,30 a 0,40 0,18 a 0,40 

S 0,07 a 0,21 0,11 a 0,26 0,20 a 0,44 

Micronutrientes Raízes (ppm) Vagens (ppm) Grãos (ppm) 

B 24 a 77 40 a 51 13 a 19 

Mn 30 a 385 27 a 42 15 a 27 

Fe 16 a 100 1,20 a 30 60 a 78 

Cu 7 a 56 3,60 a 18 6 a 12 

Zn 60 a 185 45 a 66 32 a 65 

Mo 0,70 a 1,60 0,03 a 0,07 0,09 a 2,46 

        Fonte: Adaptado de Oliveira e Thung (1988). 

 

O feijoeiro é uma leguminosa que apresenta altos teores de proteínas e 

exige quantidades elevadas de enxofre para o seu desenvolvimento. Esse nutriente, 

além de estar envolvido em processos enzimáticos e em reações de oxi-redução, é 

um constituinte dos aminoácidos cisteína e metionina (FURTINI NETO et al., 2000). 

É uma cultura exigente em nutrientes e, por ser de ciclo curto, necessita que eles 

estejam prontamente disponíveis nos momentos de demanda, para não limitar a 

produtividade (SILVA e SILVEIRA, 2000). 

 

3.1.7. Produtividade no Brasil e no mundo 

A melhoria do nível tecnológico da cultura através do uso de sementes de 

boa qualidade torna-se necessária para a obtenção de uma produtividade elevada. A 

classificação de sementes por tamanho e peso pode ser uma das estratégias para o 

aumento da produtividade, tendo em vista que o tamanho da semente afeta 

diretamente a germinação, o vigor das plantas e a produção de grãos. A 
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uniformidade no tamanho das sementes pode elevar a precisão da semeadura 

mecânica (PERIN et al., 2002). 

Os fatores limitantes para o baixo desempenho nos níveis de 

produtividade da cultura do feijoeiro de acordo com Rapassi et al. (2003) são: 

▪ tipo de cultivares; 

▪ baixa tecnologia de cultivo; 

▪ uso reduzido de insumos;  

▪ ocorrência de pragas e doenças. 

 

Os micronutrientes existentes no solo são retirados gradativamente, com 

a utilização das técnicas agrícolas sem que se estabeleça uma reposição adequada. 

Se associado a esse fato, não forem feitos o manejo adequado e a correção da 

acidez, provavelmente, a disponibilidade de micronutrientes essenciais à nutrição da 

cultura de feijão ficará comprometida (CARVALHO, 2002). 

O nitrogênio é um dos elementos mais abundantes na natureza, 

representando aproximadamente 80% da composição do ar atmosférico. Na forma 

gasosa não está disponível para a maioria das culturas, sendo, portanto, o elemento 

que mais limita a produção das plantas (NEVES, 1981). O nitrogênio é um nutriente 

essencial, para a obtenção de altas produtividades, sendo fundamental sua 

disponibilidade para a planta em tempo e locais adequados (Carvalho et al., 2001). 

Para a obtenção de rendimentos elevados na produção de feijão, 

Carvalho (2002) indica a utilização das seguintes técnicas agrícolas: 

▪ irrigação; 

▪ fertilizantes; 

▪ semeadura em nível; 

▪ sementes certificadas ou de boa qualidade. 

A baixa produtividade dos grãos de feijão caupi está relacionada a alguns 

fatores que ocorrem durante o processo produtivo, tais como: número de plantas por 

área, irrigação e manejo inadequado das práticas de adubação. Outros fatores que 

contribuem para a baixa produtividade no Brasil são: utilização de sementes de 
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qualidade imprópria, adubação inadequada, controle deficiente de pragas e 

doenças, adversidade climática nas lavouras conduzidas em regime de sequeiro e 

falta ou excesso de água em períodos críticos de desenvolvimento das plantas 

(CRUCIANI et al., 1998). Devido a esses fatores muitos estudos vêm sendo 

realizados com o objetivo de esclarecer a relação existente entre os componentes 

de produtividade em feijão caupi. Existe um consenso quanto ao fato de que o 

número de grãos por vagem, o comprimento das vagens e o peso de 100 grãos são 

componentes fortemente relacionados à produtividade de grãos (LOPES et al., 

2001). 

A densidade ótima de plantio é definida pela EMBRAPA (2003) como 

sendo o número de plantas capaz de explorar, de maneira mais eficiente e completa, 

uma determinada área do solo. Para cada condição de solo, clima, variedade e 

tratos culturais, há um número ideal de plantas por unidade de área para se alcançar 

a mais alta produção. 

O feijoeiro apresenta produtividade máxima numa faixa de pH de 5,5 a 

6,5. Quanto menor o pH do solo maior o efeito de íons tóxicos (Al+++, Mn++ e H+) que 

limitam o crescimento radicular, o desenvolvimento da parte aérea e a produção, 

menor a disponibilidade de nutrientes para as plantas e menor a fixação simbiótica 

de nitrogênio o que resulta em menor crescimento e rendimento dos grãos      

(VIEIRA et al., 1998). 

Em análises realizadas no local do experimento desta pesquisa, Silva 

(2005), obteve valores para o pH do material de solo, no período chuvoso, em 

canteiros irrigados com água de poço valores que variaram de 4,4 a 6,0 e para os 

irrigados com efluente primário de 5,5 a 6,3. No período de estiagem a média dos 

valores para o pH do material de solo dos canteiros irrigados com água bruta foi de 

aproximadamente 5,2 e para o efluente primário de aproximadamente 5,7. 

O número de plantas por área é função da densidade de plantas por linha 

e do espaçamento entre as linhas de plantio. Para as variedades de porte ramador e 

semi-ramador o espaçamento entre as linhas mais utilizado é de 0,80 a 1,00 m. A 

densidade de sementes na linha de plantio é de seis a oito sementes por metro. Em 

função da textura do solo os espaçamentos podem ser ajustados (EMBRAPA, 

2003). 
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Segundo estimativas do IBGE (2005) a produtividade média para o ano 

de 2005 será de aproximadamente 745 Kg.ha-1. Pode-se observar que esse é um 

valor baixo para a produtividade média, porém justificado, pois grande parte da 

produção está associada a pequenas e médias propriedades, que geralmente não 

dispõe de nível tecnológico adequado (STRALIOTTO e TEIXEIRA, 2000). Do total 

de feijão produzido no Brasil, estima-se que aproximadamente 20% seja de feijão 

caupi (VIEIRA et al., 1998). 

 

3.1.8. Pragas, doenças e plantas daninhas. 

De acordo com EMBRAPA (2003), as pragas atacam o feijoeiro em locais 

específicos, e podem ser assim classificadas: 

▪ Pragas subterrâneas; 

▪ Pragas da parte aérea; 

▪ Pragas dos órgãos reprodutivos; 

▪ Pragas dos grãos armazenados. 

As pragas mais comumente encontradas nas plantações de feijão são as 

pragas das folhas: vaquinhas (Diabrotica speciosa), cigarrinha verde (Empoasca 

kraemeri), pulgões (aphis sp), mosca minadora (Liriomyza sp) e o caruncho-do-feijão 

(Callosobruchus maculatus Febr.). Este último causa significativas perdas físicas e 

de qualidade à cultura (EMBRAPA, 2003). 

Na Tabela 3.3 estão apresentadas as ocorrências de pragas do feijão 

caupi acordo com fenologia da planta. 

TABELA 3.3 – Esquema do ciclo fenológico do feijão caupi com a ocorrência das principais pragas. 
 

Florescimento Ciclo 
Fenológico Germinação 

Fase vegetativa Fase reprodutiva 
Maturação/Colheita 

Tempo (dias) 0                   5                                       35                             55                            80 

 

 

Tipos de 
Pragas 

 

 

Paquinha 

Paquinha, lagarta 
elasmo, lava de 

vaquinha, vaquinha 
cigarrinha, pulgão, 

mosca branca,    
minador-das-folhas 

 

Vaquinha, pulgão, 
mosca branca, 
minador-das-

folhas,percevejo, 
manhoso 

 

Percevejo, 
manhoso, praga dos 
grãos armazenados 

 Fonte: Adaptado de Almeida (2005) 
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Como uma das doenças mais citadas para a cultura do feijoeiro, tem-se a 

ferrugem que é uma doença fúngica, causada por Uromyces appendiculatus (Pers.) 

Unger var. appendiculatus que afeta o sistema foliar (VIEIRA et al., 1998). A 

disseminação da ferrugem ocorre através dos uredosporos que são facilmente 

transportados pelo vento, por insetos e também pelo homem em suas atividades no 

campo (BULISANI, 1987). A ferrugem manifesta-se, inicialmente, através de 

pontuações brancas, que com o passar do tempo ficam amarelas e, por fim, de cor 

ferruginosa, ora se apresentando com pontos rarefeitos ou dispersos, ora cobrindo 

quase todas as folhas (LIMA, 1980). 

As plantas daninhas e as culturas, nos ecossistemas agrícolas, 

desenvolvem-se juntas na mesma área, competindo, na maioria das vezes, pelos 

mesmos recursos: água, luz, e nutrientes. Entretanto, se a cultura estabelecer-se 

primeiro, dependendo da espécie cultivada, do seu vigor, da velocidade de 

crescimento inicial e da densidade de plantio, ela poderá cobrir rapidamente o solo, 

podendo impedir ou inibir o crescimento das plantas daninhas (PROCÓPIO et al., 

2003). 

 

3.2. Produção e tratamento de esgoto 

O aumento do consumo de água e do volume de águas residuárias são 

conseqüências imediatas da expansão demográfica e do desenvolvimento 

tecnológico. As águas residuárias quando não tratadas adequadamente, acabam 

poluindo o meio ambiente causando desequilíbrios ecológicos e, conseqüentemente, 

dificultando o aproveitamento dos recursos naturais pelo homem (FERNANDES, 

1997). 

O principal objetivo do tratamento de esgotos é proteger econômica e 

socialmente o meio ambiente e a saúde pública (METCALF e EDDY, 1991). 

Portanto, os objetivos e padrões de tratamento precisam ser definidos de forma 

clara, com a participação e aceitação pública (BAHRI et al., 2001). 

Segundo Sousa e Leite (2002), os esgotos domésticos contêm 

quantidade suficiente de nutrientes para o desenvolvimento das culturas. Sendo 

assim, a aplicação de esgotos tratados na produção agrícola possibilita a diminuição 
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do uso de fertilizantes químicos, uma vez que a matéria orgânica contida nos 

esgotos aumenta a capacidade de armazenamento de nitrogênio e retenção de água 

no solo. 

São encontrados aproximadamente, sessenta elementos na composição 

química de uma cultura. Entretanto, destes, apenas dezesseis são mais importantes: 

carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, 

enxofre, manganês, boro, zinco, cloro, cobre, molibdênio e ferro. As culturas utilizam 

os nove primeiros elementos em quantidades relativamente grandes e esses são 

abundantes na maioria dos esgotos domésticos (SOUSA e LEITE, 2002). 

O uso da irrigação como técnica de tratamento de efluentes, foi registrado 

em épocas bem remotas. Atualmente, essa técnica é utilizada em diversos países, 

principalmente nas regiões áridas e semi-áridas, onde a disponibilidade de água 

apresenta-se como fator limitante do desenvolvimento (ALMEIDA, 2005). 

Na América Latina são lançados, diariamente, cerca de 40 milhões de 

metros cúbicos de esgotos, sem qualquer tratamento, em rios, lagos ou mares 

(LÉON e CAVALLINI, 1999). No Brasil, o tratamento de esgotos apresenta números 

preocupantes, pois apenas 27,3% dos esgotos municipais são tratados (SNIS, 

2004). Na Região Nordeste 70% dos municípios não possuem rede coletora de 

esgoto, utilizando como principal solução alternativa, fossas sépticas e sumidouros, 

fossas secas, valas abertas e lançamento em cursos d’água (IBGE, 2002). 

Em pequenas comunidades o tratamento de esgoto apresenta-se como 

um grande desafio devido aos custos para implantação do sistema.  A população 

desses espaços geográficos encontra-se mais dispersa que nos grandes centros 

urbanos, o que conseqüentemente, eleva os custos para as instalações dos 

sistemas de tratamento. Como alternativa, o tratamento de esgoto em pequenas 

comunidades pode ser realizado através de sistemas naturais, tendo em vista o 

baixo custo e não necessitarem de alta tecnologia nem de profissionais qualificados 

para a operação (AL-OMARI e FAYYAD, 2003). 

Existem diferentes opções de tratamento de esgotos com variadas 

tecnologias e, em conseqüência, diferentes impactos ao meio ambiente. Alguns 

sistemas utilizam muita energia ou materiais com alta energia incorporada, e outros 

requerem disponibilidade de grandes áreas (DIXON et al., 2003). 
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3.2.1. Fossa séptica 

As fossas sépticas foram inventadas por Jean Louis Mouras, na França, 

em 1860. A concepção inicial ocorreu através da construção de um tanque de 

alvenaria, no qual eram coletados, os esgotos dos banheiros, os restos de cozinhas 

e as águas pluviais de uma pequena edificação, antes de serem encaminhados ao 

sumidouro. Doze anos mais tarde, esse tanque foi aberto onde se observou que não 

existia a quantidade de sólidos estimada em função da redução apresentada no 

efluente líquido do tanque (JORDÃO e PESSOA, 1995). 

As fossas sépticas são unidades de tratamento primário que promovem a 

sedimentação de sólidos e a retenção de material graxo existente nos esgotos, 

transformando-os em substâncias e compostos mais simples e estáveis (METCALF 

e EDDY, 1991). São projetadas para receber todos os despejos domésticos oriundos 

de cozinhas, lavanderias, lavatórios, vasos sanitários, bidês, mictórios, chuveiros, 

ralos ou qualquer outro despejo similar. Para garantir o bom funcionamento das 

fossas sépticas, não são recomendados os despejos diretos de cozinha sem a 

devida retenção das gorduras (JORDÃO e PESSOA, 1995). 

Os esgotos não são purificados através das fossas sépticas, têm apenas 

sua carga orgânica reduzida a um grau de tratamento aceitável em determinadas 

condições. O efluente apresenta as seguintes características: cor escura, odor 

causado pela presença de gás sulfídrico, quantidade elevada de bactérias 

patogênicas e poderá apresentar periodicamente grande quantidade de sólidos 

(JORDÃO e PESSOA, 1995). A maioria das fossas sépticas não atende aos padrões 

de disposição em corpos receptores. Seus efluentes contêm DBO, DQO, nutrientes 

e microrganismos patogênicos em concentrações superiores aos padrões para 

disposição de águas residuárias (KASEVA, 2004). 

No Brasil, aproximadamente 58% dos municípios não dispõem de rede 

coletora de esgotos e as fossas sépticas apresentam-se como principal solução de 

tratamento em 50% dos casos (IBGE, 2002). Segundo Almeida (2005), mais da 

metade dos esgotos não sofrem qualquer tipo de tratamento, sendo lançados in 

natura em águas superficiais. Quando os esgotos não são tratados por sistemas 

públicos de esgotamento sanitário as fossas sépticas apresentam-se como uma 

alternativa a mais de tratamento (METCALF e EDDY, 1991). 
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3.3. Reúso de água 

Reúso de água 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 (MANCUSO e SANTOS, 2003). Metcalf e Eddy 

(1991) conceituam reúso como sendo o uso da água residuária tratada, para um fim 

específico, tal como irrigação agrícola ou refrigeração industrial. 

Angelakis e Bontoux (2001) citam que os principais benefícios do reúso 

de águas residuárias são a reserva de água potável para usos nobres e a diminuição 

dos impactos ambientais pela redução ou eliminação do lançamento das águas 

residuárias no meio ambiente. 

O reúso de água é uma prática que deve ser incentivada principalmente 

em regiões áridas e semi-áridas, onde há necessidade de se conservar as águas 

naturais de boa qualidade para usos mais restritivos (MOTA, 2000). Ocorrendo de 

forma planejada, além do controle da poluição, implica em economia de água e 

fertilizantes, reciclagem de nutrientes e aumento da produção agrícola (LUCAS 

FILHO et al., 2000). Mancuso e Santos (2003) complementam dizendo que, no 

Brasil, a utilização dos recursos hídricos não convencionais para usos diversos 

constitui-se numa prática de valor potencial para as diversas regiões, principalmente, 

onde a oferta de água tornou-se antieconômica, como ocorre nas grandes 

aglomerações metropolitanas. 

O reúso de águas residuárias, há alguns anos atrás, era tido como uma 

opção exótica. Hoje se apresenta como uma alternativa que não pode ser ignorada, 

notando-se a distinção cada vez menor entre técnicas de tratamento de água versus 

técnicas de tratamento de esgotos. O tratamento de água deve ser visto como um 

meio de purificar a água de qualquer grau de impureza para um grau de pureza que 

seja adequado ao uso pretendido (BREGA FILHO e MANCUSO, 2003). 

 

3.3.1. Tipos de reúso 

Mancuso e Santos (2003) destacam que, de maneira geral, o reúso da 

água pode ocorrer de forma direta ou indireta, por meio de ações planejadas ou não 

e que de acordo com a OMS - Organização Mundial da Saúde pode-se ter: 
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▪ Reúso indireto: ocorre quando a água já usada, uma ou mais vezes para o 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 de água internamente nas instalações industriais, 

tendo como objetivo a economia de água e o controle da poluição. 

 

A maioria dos autores classifica o reúso de água não potável para fins 

agrícolas de acordo com o tipo de cultura que o utiliza. Mancuso e Santos (2003) 

citam que as águas residuárias podem ser aplicadas em dois grupos de plantas: 

 

▪ Plantas não comestíveis: silvicultura, pastagens, fibras e sementes; 

▪ Plantas comestíveis: consumidas cozidas e consumidas cruas. 

 

Neves (1999) apresenta as diversas possibilidades estabelecidas por 

Idelovitc (1985) para o reúso de águas residuárias urbanas, em função do nível de 

tratamento, o qual determina a qualidade do efluente obtido, como apresentado na 

Tabela 3.4. 

TABELA 3.4 - Possibilidades de reúso de águas residuárias. 

CATEGORIA DE REÚSO TIPO DE REÚSO QUALIDADE 

Irrigação restrita Baixa 

Irrigação não restrita Alta Reúso Agrícola 

Uso geral na fazenda Muito alta 

Usos secundários Baixa 

Água de processo Alta 
 

Reúso Industrial 
Água de processo para a indústria alimentícia Muito alta 

Especialmente, o contato parcial com o corpo Baixa 
Reúso Recreacional 

Geralmente, o contato completo com o corpo Alta 

Não doméstico (irrigação de parques) Baixa 

Doméstico não potável Baixa 

Potável indireto (recarga de aqüífero) Alta 
Reúso Municipal 

Potável direto Muito Alta 

 Fonte: Adaptado de Idelovitch (1985) apud Neves (1999) 
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3.3.1.1. Reúso para fins agrícolas 

A necessidade de água e os riscos associados ao tratamento inadequado 

de esgoto têm estimulado tentativas de reúso de água residuária doméstica para 

diversos fins, principalmente para irrigação agrícola. O uso de água residuária em 

pequenas comunidades depende de uma série de fatores, tais como: tamanho da 

comunidade, aspectos sócio-econômicos, distância para outras comunidades e 

disponibilidade de terra para disposição do efluente (ORON et al., 1999). 

O aproveitamento do efluente de esgoto doméstico na agricultura, além 

de apresentar-se com uma das práticas de reúso da água, conservação e 

preservação da qualidade dos recursos hídricos, traz outros benefícios como a 

contribuição para a nutrição de culturas agrícolas, tendo em vista a existência de 

elementos essenciais às plantas nestes efluentes (SANTOS, 2004). Essas águas, 

porém, podem conter substâncias tóxicas e metais pesados, principalmente se as 

descargas tiverem origem industrial (CONSTANTINO et al., 2005). 

Raschid-Sally et al. (2001) citam como desvantagens do reúso na 

agricultura: riscos à saúde dos trabalhadores, da comunidade em contato com o 

esgoto e dos consumidores dos vegetais irrigados; poluição das águas subterrâneas 

(principalmente por nitratos); acúmulo de poluentes no solo (especialmente metais 

pesados); e criação de habitats para proliferação de vetores. 

A qualidade da água residuária exige uma avaliação cuidadosa para seu 

reúso como uma fonte suplementar na expansão e irrigação de produtos agrícolas 

(HUSSAIN e AL-SAATI, 1999). Dessa forma, torna-se imprescindível o estudo da 

qualidade das águas de irrigação e da viabilidade do seu uso, considerando suas 

diversas variáveis que refletem na saúde dos homens e dos animais, na proteção do 

meio ambiente, na manutenção da fertilidade do solo e na produtividade e qualidade 

das culturas (ALMEIDA, 2005). 

Na utilização da água residuária para fins agrícolas faz-se necessária a 

determinação da presença dos microorganismos patogênicos presentes para a 

prevenção de doenças infecciosas nos trabalhadores que utilizam a água residuária 

e nos consumidores dos produtos agrícolas. A presença desses microorganismos 

nos efluentes de esgoto possibilita a transmissão de doenças através do contato, 

inalação, ou ingestão dos componentes (EMONGOR e RAMOLEMANA, 2004). 
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3.3.2. Reúso no mundo 

Mancuso e Santos (2003) informam que durante as duas últimas 

décadas, o reúso de esgotos para a irrigação de culturas aumentou 

significativamente no mundo, em razão dos seguintes fatores: 

 

▪ Dificuldade crescente de identificar fontes alternativas de águas para irrigação; 

▪ Custo elevado de fertilizantes; 

▪ Segurança de que os riscos de saúde pública e os impactos sobre o solo são 

mínimos se as precauções adequadas são efetivamente tomadas; 

▪ Custos elevados dos sistemas de tratamento, necessários para descarga de 

efluentes em corpos receptores; 

▪ Aceitação sócio-cultural da prática do reúso agrícola; 

▪ Reconhecimento pelos órgãos gestores de recursos hídricos do valor intrínseco 

da prática. 

 

Os benefícios econômicos do reúso de águas residuárias na agricultura 

estão relacionados ao aumento da área cultivada e ao aumento da produtividade 

agrícola, os quais são mais significativos em áreas onde existe dependência de  

águas das chuvas. Quando a água de boa qualidade não estiver disponível, as 

águas de menor valor, tais como: esgotos, águas de drenagem agrícola ou águas 

salobras são utilizadas, principalmente, em agricultura e aqüicultura. Vale salientar 

que o uso não planejado é realizado sem as devidas considerações para com os 

aspectos de saúde, meio ambiente e práticas agrícolas adequadas (HESPANHOL, 

2003). 

Há uma compreensão mundial crescente, da necessidade urgente para a 

conservação, reciclagem e reúso de água. O reúso de águas residuárias tem sido 

bastante estimulado, direta ou indiretamente, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na 

Alemanha, no Japão, na Índia, em Israel e na África do Sul (PENG et al., 1994). 

Israel é um país semi-árido com recursos de água naturais insuficientes. 

Os efluentes de esgoto e a dessalinização se tornaram as principais fontes de água 
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para compensar para a escassez de água. Atualmente, 95% das residências estão 

ligadas ao sistema de coleta, sento tratados 80% dos esgotos. De 65 e 70% dos 

esgotos de origem urbana e industrial, após tratamento, são reutilizados na 

agricultura (ICEKSON-TAL et al., 2003). Na bacia mediterrânea, Israel foi o pioneiro 

no desenvolvimento e prática de reúso de águas residuárias, seguido por Chipre, 

Jordânia e Tunísia (ANGELAKIS et al.,1999). A escassez de água e a deterioração 

na qualidade de recursos hídricos despertam para a necessidade da criação de 

políticas para o reúso de praticamente todas as águas residuárias municipais, 

principalmente para atender a demanda agrícola (BRENNER et al., 2000). As águas 

residuárias tratadas podem ser consideradas como um novo recurso que pode ser 

acrescentado ao balanço hídrico geral de uma região. Essa nova fonte pode 

substituir a água convencional usada para irrigação. Israel está reutilizando mais de 

65% da produção de esgoto doméstico total do país e planeja alcançar mais de 90% 

durante a próxima década (FRIEDLER, 2001). 

Existem evidências de que a irrigação no México é utilizada desde o 

período colonial. Porém, somente em 1917 foi criado um órgão responsável por 

essas ações e 90 anos depois a irrigação com esgoto foi difundida. No ano de 2000 

existiam mais de 40 distritos que utilizavam essa prática, totalizando mais de 

350.000 hectares de terra cultivável (PEASEY et al. 2000). No Vale do Mesquital de 

acordo com os dados obtidos da CNA-Comissão nacional de Águas do México 

(1993) a renda agrícola aumentou de quase zero no início do século passado, 

quando as águas residuárias não eram destinadas à irrigação, para 

aproximadamente 4 milhões de dólares por hectare, em 1990 (MANCUSO e 

SANTOS, 2003). 

O reúso de água residuária para a irrigação de culturas deve ser 

regulamentado, principalmente, para prevenir a transmissão de doenças infecciosas. 

Nos Estados Unidos 43 dos 50 estados têm regulamentos para o uso controlado de 

esgoto para irrigação de culturas (CHANG et al., 2002). 

Na Tabela 3.5, estão apresentadas o reuso de águas residuárias no 

mundo com as respectivas superfícies irrigadas. 
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TABELA 3.5 - Reúso de águas residuárias no mundo 

PAIS SUPERFÍCIE IRRIGADA (ha) 

Sudan, Khartum  2.800 
Argentina, Mendoza  3.700 
Tunizia, Túnez  4.450 
Peru, Lima  6.800 
Israel (diversas cidades) 8.800 
Australia, Melbourne  10.000 
Estados Unidos (diversas cidades)  11.875 
Chile, Santiago  16.000 
Sudáfrica, Johanesburgo  18.000 
Valle de Juárez  26.000 
Índia (diversas cidades)  85.500 
Valle del Mezquital  130.000 
Mexico (diversas cidades)  350.000 
China (diversas cidades)  1.330.000 

                    Fonte: Almanza (2000) 

 

Atualmente, estudos e pesquisas científicas sobre reúso agrícola de 

águas residuárias é uma prática comum em diversos países, como é o caso de 

Israel, México e Austrália, onde se dispõe de legislação específica (ALMEIDA, 

2005). Em Israel a na Espanha as águas residuárias são usadas para a irrigação de 

forragem, cereais e colheitas industriais (SALGOT e HUERTAS, 2001), na Itália para 

a irrigação de pomares (CHIKUREL et al., 2001) e na Tunísia para a irrigação de 

campos de golfe (BAHRI et al., 2001). 

 

3.3.3. Potencialidades de reúso no Brasil 

A prática do reúso de água, no Brasil, ainda é  pouco desenvolvida pelo 

setor público. Contudo, algumas manifestações de reúso agrícola, de forma não 

planejada, podem ser encontradas em diversas regiões brasileiras. Alguns projetos 

foram implantados em alguns estados do Nordeste, mais especificamente em 

Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba com o objetivo de realizar a irrigação 

de capim elefante com efluentes domésticos sem nenhum tratamento. Vale salientar 

que tais projetos não têm nenhuma preocupação quanto à proteção da saúde da 

população (HESPANHOL, 2003). 

Os elementos básicos para a promoção e regulamentação da prática de 

reuso de água no Brasil,  poderiam ser efetuados, de acordo com Hespanhol (2003), 

através  das seguintes atividades: 



23 

▪ Estabelecer uma política de reuso, definindo objetivos e metas, tipos de reuso, 

áreas prioritárias e condições locais para a implementação da prática;  

▪ Propor estruturas institucionais para a promoção e gestão de programas e 

projetos de reuso a níveis nacional, regionais e locais; 

▪ Estabelecer diretrizes, padrões e códigos de prática; 

▪ Estabelecer atribuições,  responsabilidades, incentivos e penalidades;  

▪ Definir os critérios de tratamento de efluentes para reuso e proposição de 

tecnologias adequadas para a prática em função de características climáticas, 

técnicas e culturais regionais ou locais; 

▪ Estabelecer critérios para a avaliação econômico-financeira de programas e 

projetos de reuso; 

▪ estabelecer normas e programas para informação, para educação ambiental e 

para participação pública nos programas e projetos de reuso;  

▪ Estabelecer um sistema de monitoramento, avaliação e divulgação dos 

programas a níveis nacional, regionais e locais. 

 

No Brasil, a grande disponibilidade de área e o clima apresentam-se 

como condições favoráveis para a prática do reúso de águas residuárias (ALMEIDA, 

2005). No entanto, apesar desses fatores positivos, são realizadas ainda, poucas 

pesquisas científicas. 

 

3.4. Métodos de irrigação 

A irrigação tem como principal objetivo o fornecimento de água em 

quantidade e no momento oportuno, para o desenvolvimento das culturas, evitando 

a diminuição da produtividade provocada pela falta de água durante as etapas de 

desenvolvimento sensíveis à escassez (SANTANA et al., 2003). Nenhuma outra 

atividade econômica necessita de tanta água como a agricultura. Em áreas com 

clima seco, a irrigação de culturas requer de 50 a 85% de toda água utilizada 

(CAPRA e SCICOLONE, 2004). 
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A irrigação faz com que os sais existentes na água sejam acumulados na 

zona radicular da cultura diminuindo a disponibilidade de água e acelerando sua 

escassez (SANTANA et al., 2003). 

Bernardo (1995) informa que um programa eficiente de irrigação pode 

beneficiar uma cultura através dos seguintes fatores: 

▪ aumento de sua produtividade; 

▪ maior eficiência no uso de fertilizantes; 

▪ criação de um programa de colheita; 

▪ obtenção de duas ou mais colheitas por ano, em mesma área; 

▪ introdução de culturas caras, minimizando o risco do investimento. 

Os métodos de irrigação, segundo Bernardo (1995), estão mostrados na 

Tabela 3.6. 

TABELA 3.6 - Métodos de irrigação 

MÉTODOS 

superfície 

sulco convencional 
corrugação 

faixa 
inundação 

aspersão 
convencional 
autopropelido 
pivô central 

localizada 
gotejamento 

micro aspersão 

subsuperficial 
lençol freático estável 
lençol freático variável 

                                Fonte: Adaptado de Bernardo (1995) 

 

A irrigação subsuperficial e a localizada mesmo sendo onerosas, 

apresentam a vantagem de oferecer o grau máximo de eficiência e proteção para a 

saúde (GUEYI et al., 2004). Não existe um método de irrigação mais eficiente que 

outro. No entanto, existem métodos que se adaptam melhor a determinadas 

condições. Inicialmente, as características da área e da cultura que se deseja irrigar 

devem ser analisadas, para que a escolha do método melhor se adapte a tais 

características. Sendo assim, não se pode dizer que um método de irrigação seja 

melhor que outro no que se refere à produção vegetal (BERNARDO, 1995). 
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As técnicas de irrigação para reúso de águas residuárias na agricultura, 

quando utilizadas adequadamente, podem minimizar os riscos para a os 

trabalhadores rurais e para a população em geral. Os riscos são maiores para a 

população quando é utilizada a irrigação por aspersão e para os trabalhadores 

quando é utilizada a inundação ou irrigação por sulcos. Vale salientar que, a 

manipulação, o transporte e a venda em locais anti-higiênicos são fontes potenciais 

de contaminação das culturas (BLUMENTHAL et al., 2000). 

O efluente passa por certo nível de tratamento ao percolar 

subsuperficialmente no solo, pois, este se comporta como uma camada filtrante. 

Dessa forma, possibilita as ações de adsorção e as atividades dos microrganismos 

que usam como alimento a matéria orgânica contida nas águas residuárias, 

convertendo-a em nutrientes para a vegetação (LUCAS FILHO et al., 2001). 

A produção agrícola mundial ocupa, aproximadamente, 1,5 bilhões de 

hectares de solos, dos quais cerca de 270 milhões utilizam a irrigação como infra-

estrutura hídrica. O cultivo irrigado produz mais de 40% da produção total agrícola, 

enquanto a agricultura de sequeiro responde pelo restante (CHRISTOFIDIS, 2003). 

 

3.4.1. Irrigação subsuperficial 

De acordo com Bernardo (1995) a irrigação subsuperficial pode ser 

definida como o método de irrigação no qual a água é aplicada diretamente sob a 

superfície do solo, geralmente por meio de criação, manutenção e controle de lençol 

freático a uma profundidade pré-estabelecida. A umidade atinge as raízes das 

plantas por meio de ascensão capilar. O lençol freático deve ser mantido a uma 

profundidade que obtenha a melhor combinação entre umidade e ar na zona 

radicular. Para isso, são necessárias as seguintes condições: 

▪ Existência de uma camada de solo muito permeável; 

▪ Topografia uniforme; 

▪ Pouca declividade; 

▪ Água abundante. 



26 

Segundo Oron et al. (1999), a superfície do solo permanece seca sob o 

regime de irrigação subsuperficial por gotejamento gerando muitas vantagens 

agronômicas e ambientais: 

▪ Redução de perdas por evaporação; 

▪ Economia de água; 

▪ Melhor controle de ervas daninhas devido à baixa taxa de germinação; 

▪ Economia de herbicidas requeridos para o controle de ervas daninhas, e assim 

redução de poluentes perigosos; 

▪ Melhoria no manejo dos equipamentos agrícolas; 

▪ Prevenção da geração de aerossóis; 

▪ Redução dos riscos à saúde devido ao contato mínimo entre o efluente e partes 

das plantas, frutos e vegetais, que estão sobre o solo, como também com os 

trabalhadores agrícolas. 

 

O risco de contaminação com vírus através da irrigação subsuperficial 

com esgoto é provavelmente menor, quando comparado com irrigação por 

gotejamento superficial e principalmente com a irrigação por aspersão (ORON et al., 

1995). 

 

3.4.1.1. Irrigação com lençol freático estável ou constante 

É o sistema de irrigação com vazão constante, de modo que mantenha 

também constante a altura do lençol freático. Somente deve ser usado quando a 

derivação da água para a área do projeto for por gravidade e não por bombeamento. 

Neste método, o custo de irrigação é relativamente baixo, exige pouca mão-de-obra 

e se adapta à irrigação de arroz, pastagem, forrageiras, milho, trigo, girassol e 

olerícolas (BERNARDO, 1995). 

 

3.4.1.2. Irrigação com lençol freático variável 

É o sistema de irrigação com vazão intermitente, de modo o nível do 

lençol freático seja elevado até uma determinada altura, durante a aplicação da 



27 

água. Finalizada a aplicação, o nível do lençol freático começa a descer até seja 

iniciada uma nova aplicação d’água. É a irrigação com turno de rega distinto 

(BERNARDO, 1995) 

3.5. Disposição de esgoto no solo 

A disposição de esgotos no solo é uma das formas mais antigas de 

depuração controlada dos esgotos (ANDRADE NETO, 1997) e que associada ao 

tratamento e demais benefícios, vem despertando o interesse para sua aplicação na 

agricultura (AZEVEDO e OLIVEIRA, 2005). Entretanto, mesmo apresentando grande 

potencial e uma série de vantagens, esse processo ainda tem sido pouco utilizado, 

principalmente, no Brasil (LUCAS FILHO et al., 2001). 

A característica mais importante dos esgotos domésticos para efeito de 

aplicação no solo é a quantidade de sólidos totais presentes (flutuantes, suspensos 

e dissolvidos) tendo em vista que os mesmos apresentam características de obstruir 

dos poros do solo e cobrir a superfície do terreno com uma camada impermeável.  

As características do solo têm influência direta no fluxo das águas 

residuárias. Os parâmetros físicos (coeficiente de permeabilidade, grau de 

irregularidade, tamanho dos grãos, distribuição do tamanho dos grãos e espaços 

entre poros) e a composição química do solo são fatores que influenciam o sistema 

de tratamento biológico (STOTTMEISTER et al., 2003).  

Os solos permeáveis, de textura intermediária, por possuírem suficiente 

conteúdo coloidal para reter partículas em suspensão são os melhores filtros para os 

organismos patogênicos presentes nos esgotos (PAGANINI, 2003). 

Na prática da disposição de esgotos no solo, ocorrem vários processos 

ativos na depuração dos esgotos, na maioria das vezes, de forma conjugada. Exceto 

as bacias de infiltração sem cobertura vegetal, todas as outras técnicas não deixam 

de ser formas de irrigação com esgoto, com ou sem excedente de água a ser 

drenada após eficiente ação de transformação do sistema solo-planta, onde sempre 

ocorrem também certa infiltração, evaporação e formação de biomassa vegetal. São, 

geralmente, processos de tratamento e reúso ao mesmo tempo (ANDRADE NETO, 

1997). 

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 



28 

áridas e semi-áridas. Os maiores benefícios dessa forma de reúso são os 

associados aos aspectos econômicos, ambientais e de saúde pública 

(HESPANHOL, 2003). 

A disposição de esgotos no solo é essencialmente uma atividade de 

reciclagem que viabiliza um melhor aproveitamento do potencial hídrico e dos 

nutrientes presentes nos esgotos, utilizando racionalmente a natureza como 

receptora de resíduos e geradora de riquezas. O sistema solo-microrganismos-

plantas pode estabilizar o esgoto sanitário e proteger os corpos d’água fornecendo 

nutrientes para as plantas que os utilizam no seu processo de crescimento 

(ANDRADE NETO, 1997). 

Paganini (2003) afirma que as tecnologias de disposição de esgoto no 

solo são consistentes e recomendadas para países com as características do Brasil, 

tanto pela disponibilidade de áreas em sua grande extensão territorial como pelas 

condições climáticas adequadas. 

Lucas Filho et al. (2001) apresentam como vantagens da disposição no 

solo para a região nordeste brasileira: benefício agrícola em casos específicos; baixo 

investimento; baixo custo de operação; baixo consumo de energia; impedimento de 

descargas de substâncias poluentes nos corpos d'água que, constituem-se de 

reservas hídricas de aluviões de rios secos que significam praticamente os únicos 

aqüíferos disponíveis para as populações rurais e pequenas cidades. 

 

3.5.1. Efeitos da disposição no solo 

Quando o solo é utilizado como meio de depuração para o tratamento de 

esgotos são combinados mecanismos físicos, químicos e biológicos. O solo é mais 

do que um simples meio físico formado por substâncias minerais e orgânicas que, 

juntamente com a vegetação superior, a energia solar e a água, asseguram a 

continuidade de um dos ciclos mais importantes da natureza, que é a transformação 

da matéria orgânica em energia renovável (PAGANINI, 2003). 

O solo é um meio físico formado por substâncias minerais e orgânicas, 

cujas formas, predominantemente granulares, conferem-lhe propriedades 

características, como a porosidade, a permeabilidade, a textura e outras que o 



29 

tornam o habitat natural de um grande número de seres vivos microscópicos, 

vegetais e animais (PAGANINI, 2003). 

A disposição de esgotos no solo de forma excessiva pode provocar 

colmatação e reduzir consideravelmente a taxa de infiltração, devido ao acúmulo de 

matéria orgânica na superfície dos solos (CORRÊA et al., 2000). Na camada 

colmatada a concentração de sólidos presentes no esgoto é diretamente 

proporcional à redução do fluxo hidráulico (EMONGOR e RAMOLEMANA, 2004). 

Em pesquisas realizadas com disposição de esgoto no solo através da 

infiltração rápida, Cunha (2003) observou que o teor de matéria orgânica na 

superfície do solo manteve-se constante. Porém, ao longo da profundidade do solo 

ocorreu aumento, possivelmente ocasionado pela lixiviação dos compostos nos 

períodos de aplicação. 

 

3.5.2. Riscos à saúde 

A transmissão de doenças infecciosas é uma das principais preocupações 

relacionadas ao reúso de águas residuárias na agricultura. Consideram-se como os 

principais agentes biológicos que colocam em risco a saúde pública: bactérias, 

helmintos, protozoários e vírus. As bactérias patogênicas comumente encontradas 

no esgoto bruto são do gênero Salmonella sp., Shigella sp. e da espécie Escherichia 

coli (EPA, 2004). A OMS recomenda o limite máximo de 1000 coliformes fecais para 

100 mL de água em irrigação irrestrita (WHO, 1989). 

A disposição de esgoto utilizando o sistema solo-planta, com a finalidade 

de irrigação, apresenta riscos de contaminação por microrganismos. Esse risco pode 

ser maximizado em processos que utilizam a aspersão como sistema de distribuição, 

pois coloca o líquido a ser disposto direta ou indiretamente em contato com a 

vegetação a ser consumida. A irrigação de esgotos brutos em verduras e legumes 

que serão consumidos crus apresenta-se de forma mais crítica. Contudo, a 

contaminação de vegetais pela introdução de organismos patogênicos na planta, 

através de seu sistema radicular, em situação normal, não seria possível, sem que 

existissem mutilações ocasionais (PAGANINI, 2003). 

Mapanda et al. (2005) em estudos realizados na República do Zimbábue, 

por um período de dez anos, analisaram as concentrações totais de Cu, Zn, Cd, Ni, 
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Pb e Cr em solos irrigados com esgoto e concluíram que o uso de esgoto 

enriqueceu o solo com metais pesados em concentrações que podem ser, a longo 

prazo,  potencialmente perigosas ao meio ambiente e à saúde da população. 

Segundo Oron (2001), a contaminação do solo está diretamente 

relacionada à tecnologia de irrigação utilizada, à qualidade do efluente aplicado e às 

condições do solo (umidade, conteúdo de matéria orgânica, salinidade). Andrade 

Neto (1997), afirma que o risco sanitário é, na verdade, muito menor do que 

geralmente se imagina e pode ser perfeitamente controlado. 

Raschid-Sally et al. (2001), através de pesquisas realizadas com 

consumidores e trabalhadores rurais, no Vietnã, afirmaram que a febre tifóide e a 

cólera podem ser transmitidas através de vegetais irrigados com esgoto sem 

tratamento. Observaram, também, maior ocorrência de doenças relacionadas ao 

trato intestinal, principalmente nos trabalhadores que realizam suas atividades em 

áreas irrigadas com esgoto bruto. 

Cifuentes et al. (2000) não detectaram nenhum risco de infecção com 

Giardia intestinalis, em pesquisas realizadas, no México, com a população que 

utilizou águas residuárias não tratadas para a irrigação agrícola. Porém, lembram 

que pode existir risco de infecção através de microrganismos patogênicos e que 

para confirmar esse resultado, mais pesquisas devem ser realizadas. 

 

3.5.3. Experiências de disposição de esgoto no solo 

Com relação à aceitação cultural, Andrade Neto (1997) afirma que parece 

haver um equívoco na literatura especializada quando registra que a idéia de reúso 

dos esgotos na irrigação, por motivos culturais, não tem fácil aceitação por parte da 

sociedade. Isso parece não ser verdade pelo menos para as cidades brasileiras de 

Santa Cruz, Campo Redondo, Caicó, Currais Novos, Goianinha, Parnamirim e 

Parelhas no Rio Grande do Norte, onde estão sendo implantados novos sistemas de 

disposição. 

Vargas (1990) afirma que a existência de pequeno número de redes de 

esgotamento sanitário em Pernambuco é um fator positivo para a implantação de 

projetos de reúso de efluentes na maioria das cidades do Estado. 
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Na costa do Pacífico da América do Sul, observa-se com freqüência que 

os agricultores roubam águas residuárias de emissários que as conduzem ao mar, 

tendo em vista, que as mesmas são recursos valiosos nesta parte do continente 

(VARGAS, 1990). 

Nas cidades do sertão do Nordeste o clima é seco e quente, o solo quase 

sempre pobre, a ausência de áreas verdes é uma constante. A utilização de esgotos 

no meio urbano como forma de tornar possível a criação e manutenção de áreas 

verdes, além da grande valia para a amenização climática, com o devido tratamento 

urbanístico-paisagístico ofereceria áreas de lazer, praças e parques. Assim, o 

Nordeste brasileiro é uma região que por suas condições climáticas, disponibilidade 

de área e necessidades agrícolas, em tudo favorece o aproveitamento de esgotos 

na irrigação (ANDRADE NETO, 1997). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Descrição do local do experimento 

O experimento, em escala real foi realizado no município de Fortaleza, 

Ceará a uma altitude de 19,53 m em relação ao nível do mar, sob as coordenadas 

geográficas 03°44’21,8” de latitude sul e 38°34’31,9” de longitude oeste (Figura 4.1), 

no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará-UFC, em área do Setor de 

Horticultura do Departamento de Fitotecnia, contíguo à Estação de Tratamento de 

Esgotos do Campus do Pici (ETE/PICI), como representado na Figura 4.2. 

 
                            Fonte: GuiaNet Cidades (2005) 

 
FIGURA 4.1 – Mapa cartográfico do Estado do Ceará 

 

O clima predominante da cidade de Fortaleza é tropical, com 

temperaturas elevadas e amplitudes reduzidas, com temperaturas médias mínimas e 

máximas anuais de 24,6°C e 30,2°C, respectivamente, apresentando precipitação 

média anual de 1.608,4 mm. 
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FIGURA 4.2 – Local do experimento - Campus do Pici (UFC). 

O experimento foi realizado em duas fases. A primeira fase ocorreu no 

período chuvoso, compreendendo os meses de fevereiro a maio de 2004 e a 

segunda fase no período de estiagem, compreendendo os meses de agosto a 

novembro de 2004. 

 

4.2. Operacionalização do experimento 

4.2.1. Dimensionamento dos canteiros 

O experimento foi realizado em 6 dos 18 canteiros construídos em 

alvenaria de tijolos cerâmicos furados, revestidos internamente com argamassa, com 

as seguintes dimensões internas: 1,00 m de largura, 11,00 m de comprimento,    

0,60 m de profundidade e 1% de inclinação proporcionando escoamento uniforme 

dos afluentes. Os canteiros eram dotados de dreno na base (fundo), distantes a 

11,00 m da cabeceira, com a finalidade de possibilitar a saída e coleta dos afluentes 

para realização das análises, como mostrado nas Figuras 4.3 e 4.4. 

 

 

Área do 
Experimento 



34 

 

C4, C5 e C6  -  canteiros irrigados com esgoto

tubulação embutida no solo

Mangueira para disposição de água 
no reservatório de 100 L

C1, C2 e C3  -  canteiros irrigados com água
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FIGURA 4.3 – Layout da estação experimental - Canteiros 

 

 

Cultura de feijão-caupi
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FIGURA 4.4 – Perfil esquemático da estação experimental 
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Na Figura 4.5 está apresentada uma vista parcial da estação 

experimental, com destaque para os módulos (canteiros). 

 
FIGURA 4.5 – Vista parcial da estação expeimental 

 

4.2.2. Impermeabilização dos canteiros 

A impermeabilização dos canteiros foi realizada através do revestimento 

interno das paredes com lona plástica de 250 micra de espessura, possibilitando a 

utilização de todo o afluente ao longo do canteiro e a coleta do efluente sem perda 

por infiltração (Figuras 4.6 e 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 FIGURA 4.6 – Fixação das mantas plásticas              FIGURA 4.7 – Impermeabilização dos canteiros              
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4.2.3. Preenchimento dos canteiros 

Os canteiros foram preenchidos com brita no 1 nos 0,50 m inicial e final a 

uma altura de 0,50 m a partir da base, com o objetivo de proporcionar a retenção 

dos sólidos, o escoamento mais uniforme do efluente e o arraste do material de solo 

através das águas de irrigação (Figura 4.8). Os 10,00 m restantes foram 

preenchidos com material de solo retirado de uma área de empréstimo localizada a 

aproximadamente 15,00 m dos canteiros (Figura 4.9). A distribuição do material de 

solo nos canteiros ocorreu de forma simultânea, com o objetivo de deixar os 

canteiros mais uniformemente representados, através das diversas camadas do solo 

natural (Figura 4.10). 

Para a realização do segundo ciclo foi necessário fazer a recomposição 

dos canteiros (Figura 4.11), tendo em vista a perda do material de solo ocasionado 

pela limpeza realizada após a primeira fase e por arraste permanente através dos 

drenos existentes nos finais dos canteiros. 

 

                         
FIGURA 4.8 – Preenchimento dos canteiros               FIGURA 4.9 – Área de empréstimo 
      
 

         
FIGURA 4.10 – Distribuição do material de solo          FIGURA 4.11 – Recomposição dos canteiros 
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A remoção do solo da área de empréstimo para a composição (fase de 

construção) e recomposição dos canteiros, provoca a descaracterização da estrutura 

do solo. Desta forma, para efeito de menção nesta pesquisa o termo material de solo 

será utilizado para designar apenas um substrato. 

 

4.2.4. Procedimento operacional 

4.2.4.1. Sistema de bombeamento 

Foram utilizados para a irrigação dos canteiros dois sistemas de 

bombeamento, um a partir de um poço amazonas existente no local do experimento 

(Figura 4.12) e outro a partir do poço de visitas da rede pública municipal, localizado 

nas proximidades do sangradouro do Açude Santo Anastácio, a aproximadamente 

280 m da local do experimento (Figura 4.13). 

 

                                                
             FIGURA 4.12 – Poço amazonas                           FIGURA 4.13 – Poço de visitas (SANEAR)                         

 

4.2.4.2. Armazenamento das águas de irrigação 

Os afluentes, depois de bombeados, eram armazenados separadamente 

em reservatórios de fibra de vidro com capacidade de 1000 L que foram instalados 

sobre a laje de cobertura da casa da bomba a uma altura de aproximadamente   

2,00 m (Figura 4.14). 

 

 



38 

 
 

FIGURA 4.14 – Armazenamento das águas de irrigação 

 

Vale salientar que o reservatório de armazenamento do esgoto bruto 

funcionava como um decantador primário, auxiliando na sedimentação do lodo e 

simulando um tanque séptico residencial de câmara única. Por isso o esgoto, após 

armazenamento, ficava em repouso por pelo menos uma hora e meia antes da 

distribuição.  

Para o reuso de águas residuárias faz-se necessário um mínimo de 

filtragem ou sedimentação primária para que sejam removidos os sólidos grosseiros 

que podem obstruir os sistemas de distribuição. 

 

4.2.4.3. Distribuição das águas de irrigação 

O esgoto doméstico era distribuído, por gravidade, através de tubulação 

em PVC (Ø 40 mm), instalada na lateral do reservatório localizada a 

aproximadamente 0,20 m da base, com o objetivo de evitar que o material sólido do 

esgoto chegasse às tubulações, e conseqüentemente aos reservatórios de 

distribuição (100 L). O lodo sedimentado era descartado através de tubulação, 

existente na base do reservatório, e lançado para a Estação de Tratamento de 

Esgoto do Campus do Pici (Figura 4.15). 
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FIGURA 4.15 – Distribuição do esgoto e descarga do lodo sedimentado. 

 

A distribuição da água bruta nos reservatórios ocorreu, também, através 

de tubulação aparente em PVC soldável (Ø 40 mm), instalada na lateral inferior do 

reservatório, conectada a uma mangueira plástica transparente, com mesmo 

diâmetro, embutida no solo até, aproximadamente 5,00 m dos canteiros. A 

mangueira era dotada de registro na extremidade para controle do volume de líquido 

necessário para a irrigação dos canteiros (Figura 4.16). 

 

    
FIGURA 4.16 – Reservatório de distribuição dos afluentes (100L) 
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4.2.4.4. Volume de águas de irrigação 

O volume de água para a irrigação dos canteiros foi calculado no 

Departamento de Engenharia Agrícola da UFC, considerando-se as seguintes 

variáveis: disponibilidade real de água no solo disponível para a planta; profundidade 

efetiva do sistema radicular da cultura do feijão caupi; evapotranspiração; estágio de 

desenvolvimento da cultura; turno de rega que é o intervalo em dias entre duas 

irrigações consecutivas; sistema de irrigação adotado; área útil dos canteiros. Como 

conseqüência do cálculo para a taxa de aplicação dos afluentes, foram aplicados 

diariamente 70 L de água ou esgoto nos respectivos canteiros (Anexo A). 

 

4.2.4.5. Irrigação dos canteiros 

Os canteiros foram submetidos a tratamentos diferenciados e 

casualizados, e identificados da seguinte forma: 

▪ Canteiros 1,2 e 3: canteiros irrigados com água bruta; 

▪ Canteiros 4,5 e 6: canteiros irrigados com esgoto doméstico. 

 

O sistema de irrigação dos canteiros ocorreu de forma subsuperficial, pois 

se necessitava que a lâmina líquida estivesse abaixo da superfície do material de 

solo, evitando a proliferação de insetos, a contaminação da cultura e a proteção do 

operador. 

Para a disposição da água bruta e do esgoto doméstico em seus 

respectivos canteiros, foram utilizados reservatórios plásticos com capacidade de 

100 L, localizados na cabeceira dos canteiros. A disposição ocorreu por gravidade e 

de forma pontual, através de tubulação de PVC soldável (Ø 25 mm) instalada na 

base do reservatório, dotada de registro para controle da vazão das águas, evitando 

a saturação da área inicial do canteiro, garantindo a aplicação correta do sistema de 

irrigação adotado (Figuras 4.17 e 4.18). A disposição dos afluentes era realizada 

sempre às 9 horas. 
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FIGURA 4.17 – Perfil esquemático - Irrigação                  FIGURA 4.18 – Vista do sistema - Irrigação 

 

4.2.5. Coleta e Caracterização das águas de irrigação e efluentes aos canteiros 

As coletas das águas de irrigação e efluentes aos canteiros foram 

realizadas semanalmente por meio de garrafas plásticas, devidamente identificadas, 

com capacidade de 2 L. As amostras das águas de irrigação eram coletadas das 

caixas de armazenamento, por meio das mangueiras de disposição e as amostras  

dos efluentes aos canteiros eram coletadas  dos reservatórios plásticos (baldes) com 

capacidade de 17 L, localizados no final dos canteiros (Figura 4.19 ). 

Os reservatórios de coleta eram vedados com tampa para evitar a 

descaracterização das amostras por meio da precipitação. O efluente que excedia a 

capacidade de coleta dos reservatórios caia em uma calha cimentada e era lançado 

no sangradouro do açude Santo Anastácio, o que pode ter alterado os resultados no 

período chuvoso (Figura 4.20). 
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Brita N° 1
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no sangradouro do Açude Santo Anastácio

Reservatório de 
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Tubulação em PVC 
(Ø 40mm)

                                        
FIGURA 4.19 – Perfil esquemático -Coleta                     FIGURA 4.20 – Vista do sistema - Coleta                       

 

A caracterização física e química das amostras das águas de irrigação e 

efluentes aos canteiros foi realizada no LABOSAN - Laboratório de Saneamento do 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC de acordo com o 

especificado em APHA (1995). 

 

Na Tabela 4.1 estão apresentados as variáveis físicas e químicas e os 

respectivos métodos utilizados.  

TABELA 4.1 - Parâmetros físicos e químicos e métodos de determinação utilizados. 

PARÂMETROS MÉTODOS 

pH Eletrométrico 

Alcalinidade Titulação potenciométrica (até pH pré-determinado) 

Condutividade elétrica Eletrométrico 

Nitrato Salicilato de Sódio 

Nitrito Colorimétrico 

Ortofosfato Ácido Ascórbico 

Cloretos Colorimétrico 

DQO Colorimétrico 

Dureza (total de cálcio e magnésio) Colorimétrico 
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4.2.6. Coleta e caracterização textural do material de solo 

Para melhor caracterização do material de solo utilizado na pesquisa, os 

canteiros foram inicialmente limpos e divididos em dois intervalos de 5,00 m, de 

onde eram coletadas, com o auxílio de enxada, duas amostras, com 

aproximadamente o mesmo volume. As amostras eram coletadas da camada arável 

do solo (profundidade de 0,20 m) misturadas, acondicionadas em sacos plásticos 

com capacidade de 1 Kg, devidamente numerados e enviadas para análise no 

Laboratório de Solos do Centro de Ciências Agrárias da UFC. 

A análise do material de solo foi realizada em todos os canteiros no inicio 

e final de cada fase da pesquisa com o objetivo de identificar a classificação textural 

do material de solo por meio da composição granulométrica. 

 

4.3. Escolha do feijão caupi (Vigna ungliculata (L.) Walp). 

4.3.1. Seleção da cultura 

As sementes utilizadas no experimento foram adquiridas junto ao Banco 

de Germorplasma do Centro de Ciências Agrárias da UFC, por garantir a segurança 

quanto à fiscalização e seleção das mesmas. As sementes apresentam as seguintes 

características: 

▪ Linhagem: CE-031; 

▪ Nome de origem: Pitiúba; 

▪ Procedência: Pentecoste-CE; 

▪ Floração: 52 dias; 

▪ Porte: Semi-ramador. 

 

4.3.2. Semeadura 

A semeadura do feijão caupi foi realizada manualmente, em covas de 2 a 

3 cm de profundidade, com 3 a 4 sementes por cova. O arranjo foi linear, com 

espaçamento de 0,8 m entre linhas e com um espaçamento de 0,4 m entre covas, o 

que corresponde a uma densidade de 5 covas/m2 (Figura 4.21). 
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A irrigação nas duas primeiras semanas foi realizada com regador, duas 

vezes por dia, utilizando-se água bruta (Figura 4.22), o que favoreceu a germinação 

das sementes através da umidade do solo. Contudo, em virtude da não germinação 

de algumas sementes foi necessário fazer o replantio em algumas covas. 

 

Cultura de feijão-caupi

,40,40

Canteiro

,8
0

,40

Brita n°1

Reservatório de 
disposição(100L)

                   
 FIGURA 4.21 – Espaçamento da cultura                            FIGURA 4.22 – Irrigação inicial da cultura 

 

4.3.3. Desbaste 

O desbaste tem como objetivo minimizar a competição entre as plantas 

por luz, água e nutrientes, permitindo um melhor desenvolvimento do vegetal 

(ALMEIDA, 2005). Dessa forma, a retirada das plantas em excesso foi realizada 

duas semanas após a semeadura, por meio de corte, com tesoura, sempre no nível 

do solo para não afetar a estrutura das raízes. Foram deixadas 2 plantas por cova, 

optando-se pela remoção das plantas menos desenvolvidas e mais defeituosas. 

 

4.3.4. Tratos culturais 

Os tratos culturais foram realizados no decorrer dos ciclos da cultura, 

sempre que se fazia necessário. A limpeza da área interna dos canteiros era feita 

através de capina manual e das áreas entre os canteiros e de toda a área do local 

do experimento era executada com o auxílio de enxada, de acordo com a ocorrência 

de plantas daninhas. 
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4.3.5. Tutoramento 

O sistema de tutoramento utilizado nesta pesquisa consistiu na fixação de 

varas de bambu no solo, a cada cinco metros, pelo lado externo dos canteiros, 

acompanhando cada linha de plantio. A essas varas foram fixados fios de arame a 

aproximadamente 1,5 m do solo. Um fitilho de polietileno foi fixado na base da planta 

e amarrado ao fio de arame, evitando com isso o contato das folhas e frutos das 

plantas com o solo, como mostrado na Figura 4.23. 

 

   
FIGURA 4.23 – Tutoramento do feijão 

 

4.3.6. Colheita, secagem e debulha 

A colheita das vagens foi realizada de forma manual, duas vezes por 

semana, respeitando sempre a maturação fisiológica dos frutos, sendo esta 

observada quando as vagens fendiam-se pela pressão com os dedos. 

Posteriormente, foram colocadas para secar ao sol (secagem natural) uniformizando 

os teores de umidade das sementes. A debulha também foi realizada manualmente 

e as sementes armazenadas para preservação de suas qualidades fisiológicas. 
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4.3.7. Produtividade 

O monitoramento das plantas quanto à produtividade de grãos foi 

realizado através da divisão dos canteiros em 5 intervalos, com 2 metros cada.  

O número de vagens, o peso das vagens, e a quantidade e peso dos 

grãos de cada intervalo, obtidos após a secagem, serviram como base para a 

estimativa de produtividade. Para a pesagem das vagens e sementes foi utilizada 

balança de precisão de 0,01g. A produção dos grãos foi inicialmente expressa em 

Kg/intervalo e posteriormente convertida para Kg.ha-1. 

 

4.4. Analise estatística 

O software utilizado para análises estatísticas foi o Statistical Package for 

Science Social - SPSS, versão 13.00. Como metodologia de análise estatística de 

todas as variáveis utilizou-se a análise de variância com grau de significância de 5% 

(p < 0,05) para um delineamento em blocos casualizados em intervalos subdivididos, 

onde os períodos climáticos foram tomados como blocos e a irrigação como o fator 

principal (Anexo B). 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1. Caracterização granulométrica do material de solo 

Esta pesquisa compõe um conjunto de estudos iniciados em 2003, 

utilizando a mesma estação experimental. Sendo assim, antes de cada fase da 

pesquisa foi necessário fazer a recomposição dos canteiros com material de solo, 

pois, ocorreu a diminuição de volume do mesmo, ocasionado possivelmente, pela 

limpeza realizada após a primeira fase e pelo arraste permanente através dos 

drenos existentes no final dos canteiros. 

Portanto, para atender os requisitos de projeto do sistema de infiltração 

subsuperficial de esgoto no solo, a caracterização textural do material de solo foi 

realizada no início e no final de cada fase da pesquisa. 

Nas Tabelas 5.1. e 5.2. estão representadas as classificações do material 

de solo utilizado nos canteiros durante o período chuvoso e seco, respectivamente.  

 

TABELA 5.1 – Composição granulométrica do material de solo utilizado no período chuvoso 

Canteiros C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Determinação Unid. 

Intervalo (m) 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 

Areia Grossa 670 670 675 655 665 650 695 650 685 670 675 705 

Areia Fina 235 250 245 260 230 265 220 265 220 240 240 215 

Silte 65 60 50 55 70 55 55 55 65 60 50 45 

Argila 30 30 30 30 35 30 30 30 30 30 35 35 

Composição 
Granulométrica g/kg 

Argila Natural 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

CLASSIFICAÇÃO TEXTURAL areia areia areia areia areia areia areia areia areia areia areia areia 

 

TABELA 5.2 – Composição granulométrica do material de solo utilizado no período de estiagem 

Canteiro C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Determinação Unid. 

Intervalo (m) 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 0-5 5-10 

Areia Grossa 660 675 665 640 660 645 670 650 710 675 685 695 

Areia Fina 245 235 250 275 245 270 240 260 205 240 230 210 

Silte 65 60 55 60 65 60 65 65 60 60 60 60 

Argila 30 30 30 25 30 25 25 25 25 25 25 35 

Composição 
Granulométrica g/kg 

Argila Natural 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

CLASSIFICAÇÃO TEXTURAL areia areia areia areia areia areia areia areia areia areia areia areia 
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Observa-se que a composição granulométrica do material de solo, tanto 

no período chuvoso quanto no seco, apresentou como classificação textural a 

arenosa. Esse resultado era esperado, pois, em pesquisa anterior, realizada por 

Almeida (2005), utilizando material de solo da mesma área de empréstimo, a 

composição granulométrica já havia sido classificada como arenosa. 

Os solos arenosos são soltos, brandos, pouco compressíveis, não são 

plásticos nem adesivos e pouco consistentes. São solos que possuem teor de argila 

inferior a 15% (ISA, 2004). São considerados, também, como leves, com menor 

resistência à aração, podem interferir na produtividade, pois, geralmente apresentam 

baixos teores de matéria orgânica, baixa capacidade de retenção de nutrientes, 

baixa capacidade de retenção de água e são susceptíveis a perdas de nutrientes por 

lixiviação (RAIJ, 1991).  

Vale salientar que a disposição de efluente primário no solo, por longos 

períodos, poderá elevar as concentrações de sais no material de solo. Dessa forma, 

espera-se que a textura arenosa do solo seja uma característica favorável à 

fertilidade do solo (SILVA, 2005). 

 

5.2. Águas de irrigação 

5.2.1. Caracterização das águas de irrigação 

As características da água bruta e do efluente de esgoto doméstico 

utilizados na irrigação dos módulos experimentais estão mostradas na Tabela 5.3. 

TABELA 5.3 – Características das águas de irrigação utilizadas para a produção de feijão caupi. 
 

CONCENTRAÇÃO MÉDIA 
Período Chuvoso Período de estiagem Parâmetro Unidade 

Água bruta Esgoto doméstico Água bruta Esgoto doméstico 

pH - 7,2 7,1 6,5 7,2 

Condutividade Elétrica dS/cm 0,4 1,0 0,4 1,3 

Alcalinidade mgCaCO3/L 44,4 191,5 36,0 315,0 

Dureza Total mg/L 93 113 112 158 

Dureza Cálcio mg/L 45 49 50 100 

Dureza de Magnésio mg/L 48 64 62 58 

Cloretos mEq/L 2,5 4,4 3,7 6,0 

Nitrito mg/L 0,1 0,1 ndet 0,3 

Nitrato mg/L 0,17 0,21 ndet 0,05 

Ortofosfato mg/L 0,6 5,2 0,5 8,8 

DQO mg/L 62 393 41 320 

 ndet- não detectado pelo método. 
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As concentrações médias das variáveis que convencionalmente 

qualificam as águas de irrigação foram comparadas às diretrizes para interpretação 

da qualidade da água para irrigação, conforme mostrado na Tabela 5.4.  

Tais comparações têm como objetivo permitir melhor compreensão de 

seus efeitos no solo e na produção das culturas. 

TABELA 5.4 – Graus de restrição de uso das águas de irrigação utilizadas na produção  
de feijão caupi. 

Variáveis Unidade Período Chuvoso(1) Período de estiagem(1) Grau de restrição de uso (2) 

Água bruta 
CE dS/m 0,4 0,4 nenhuma (< 0,7) 

Cloretos mEq/L 2,5 3,7 nenhuma (< 4,0) 
Nitrato mg/L 0,17 ndet nenhuma (< 5,0) 

pH - 7,2 6,5 faixa normal (6,5 a 8,4) 
Efluente primário 

CE dS/m 1,0 1,3 ligeiramente a moderada (0,7 a 3,0) 
Cloretos mEq/L 4,4 6,0 ligeiramente a moderada (4,0 a 10,0) 
Nitrato mg/L 0,21 0,05 nenhuma (< 5,0) 

pH - 7,1 7,2 faixa normal (6,5 a 8,4) 

ndet - Não detectado pelo método. 
(1) Média de valores apresentados na Tabela 5.3. 
(2) Fonte: Adaptado de Ayers e Westcot (1991). 
 

Observa-se que todas as variáveis referentes à água bruta indicam que 

não existem restrições quanto ao uso em nenhum dos períodos estudados. Vale 

salientar que as águas de irrigação possuem certa quantidade de sais, mesmo 

quando de excelente qualidade (SALASSIER, 1995). Porém, as concentrações de 

Cloretos e Condutividade Elétrica referentes ao efluente primário, tanto no período 

chuvoso quanto no período de estiagem, apresentaram valores preocupantes quanto 

ao uso. 

As pequenas concentrações de nitrogênio na forma de nitrato, 0,17 mg/L 

na água bruta e 0,21 mg/L no esgoto, não apresentaram nenhum grau de restrição 

para o uso na irrigação da cultura estudada.  

A salinidade da água de irrigação está relacionada com a concentração 

de sais solúveis, expressa em função da condutividade elétrica (CE), que é utilizada 

como procedimento padrão pela facilidade e rapidez de determinação, e permite a 

classificação e diagnose das águas destinadas à irrigação (SALASSIER, 1995).   

Os problemas de salinidade são geralmente maiores em regiões áridas e 

semi-áridas por causa da insuficiência de chuvas ao longo do ano para a lavagem 

dos sais acumulados na zona radicular das plantas (EPA, 1996). 
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Os cloretos que não são retidos ou adsorvidos pelas partículas do solo, 

são absorvidos pelas raízes das plantas e translocados às folhas, onde se 

acumulam devido à transpiração. As necroses e as queimaduras nas folhas são os 

sintomas mais comuns da toxicidade por cloretos (ALMEIDA, 2005 apud AYERS & 

WESTCOT, 1991). Segundo Harussi et al., (2001), se as concentrações de cloretos 

no solo forem muito elevadas podem reduzir a capacidade de absorção de 

nutrientes, potássio e magnésio, pelas culturas.  

Silva (2005) em estudos realizados no mesmo período e local desta 

pesquisa encontrou, no período chuvoso, valores para a CE diminuindo ao longo dos 

canteiros. Isso foi atribuído às fortes chuvas ocorridas no período, que provocaram a 

lavagem do material de solo. No final do experimento a CE do material de solo 

apresentou valores muito próximos, quando comparado os dois tipos de águas de 

irrigação. 

Segundo Almeida (2005), as limitações quanto ao uso do efluente 

primário na irrigação de culturas podem ser superadas, desde que haja consonância 

entre fatores, tais como: tipo de solo, preferencialmente permeável e de boa 

drenagem; vegetação, a ser escolhida em função da sensibilidade à quantidade e 

qualidade dos sais presentes; e técnicas de manejo, para prevenção, correção ou 

retardamento de problemas.  

 

5.2.2. Aplicação e manejo das águas de irrigação 

As condições pluviométricas foram parâmetros importantes de 

comparação para a realização desta pesquisa, pois caracterizou cada uma das 

fases (períodos chuvoso e de estiagem) ao longo da pesquisa, tendo em vista a 

influência da quantidade de águas necessárias para a germinação e 

desenvolvimento da cultura. 

Em fevereiro de cada ano inicia-se a chamada quadra chuvosa no Estado 

do Ceará, que se estende até maio. As chuvas nesse período são influenciadas pela 

presença da Zona de Convergência Intertropical - ZCIT, considerada como o 

principal sistema responsável pela pluviometria no norte da região Nordeste do 

Brasil (FUNCEME, 2005).  
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A determinação da quantidade de água necessária para a irrigação das 

culturas é um dos principais parâmetros para o correto planejamento, 

dimensionamento e manejo de qualquer sistema de irrigação, bem como para 

avaliação dos recursos hídricos (BERNARDO, 1995).  

A cultura do feijão caupi exige um mínimo de 300 mm de precipitação 

para que produza a contento, sem a necessidade de utilização da prática da 

irrigação. As regiões cujas cotas pluviométricas oscilem entre 250 e 500 mm anuais 

são consideradas aptas para a implantação da cultura. Entretanto, a limitação em 

termos hídricos encontra-se mais diretamente condicionada à distribuição do que à 

quantidade total de chuvas ocorridas no período (EMBRAPA, 2003). Nos quatro 

meses correspondentes ao período chuvoso a precipitação total foi de 915,3mm 

(Anexo C). Observa-se, portanto, que essa quantidade está bem acima do mínino 

exigido para a produção de feijão caupi, pois, somente no mês de março a 

precipitação foi de 458,9mm (Figura 5.1).  
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FIGURA 5.1 – Pluviosidade mensal durante o período chuvoso 

 

Um dos principais problemas relacionados à precipitação intensa é a 

diluição do esgoto, pois gera problemas no tratamento biológico (CUNHA, 2003) e o 

excesso de umidade do solo, podendo ocasionar a lixiviação de nitrogênio e torná-lo 

carente de nutrientes necessários às plantas, principalmente se o solo apresentar 

índices elevados de permeabilidade (MAGALHÃES, 2004). 
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Stone e Moreira (2001) em estudos realizados com feijão Phaseolus 

vulgaris por um período de quatro anos consecutivos concluíram que o estresse 

hídrico reduz a produtividade do feijoeiro, principalmente na fase vegetativa. Porém, 

se anterior ao florescimento pode ocasionar severa retração do crescimento 

vegetativo (EMBRAPA, 2003). 

A primeira característica observada do excesso de água no sistema foi o 

amarelecimento das folhas do feijão caupi, no estágio que antecedeu a frutificação 

(Figura 5.2). 

Segundo Ritchie (1981), a deficiência hídrica afeta a expansão foliar das 

plantas, podendo causar os seguintes problemas: enrolamento, abscisão e morte 

parcial das folhas; diminuição da brotação, polinização, translocação e enchimento 

de grãos; abortamento das vagens (Figura 5.3).  

 

                  
       FIGURA 5.2 – Efeitos do estresse hídrico.               FIGURA 5.3 – Efeitos da deficiência hídrica. 

 

No período de estiagem, durante os meses de agosto a novembro a 

precipitação acumulada foi de 28,2mm, conforme mostrado na Figura 5.4. 
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FIGURA 5.4 – Pluviosidade mensal durante o período de estiagem 

Observa-se, portanto, que a quantidade de água necessária para o 

desenvolvimento da cultura do feijão caupi está bem abaixo da mínima exigida, 

sendo necessária, portanto, à prática da irrigação. 

A deficiência hídrica é um dos fatores limitantes para a obtenção de 

elevadas produtividades de grãos de feijão caupi. A duração e a época de 

ocorrência afetam em maior ou menor intensidade o rendimento dessa cultura. No 

início do desenvolvimento da cultura pode estimular o crescimento radicular das 

plantas (EMBRAPA, 2003).  

Carvalho et al. (2000) através de pesquisas realizadas com feijão caupi 

em Lavras-MG, concluíram que o rendimento varia de acordo com a intensidade da 

deficiência hídrica e com a etapa fenológica. Na etapa de crescimento, a queda de 

rendimento variou de 35% a 100%; na etapa de floração, houve queda da produção 

que variou de 34% a 81% e na etapa de frutificação a queda da produção variou de 

32% a 73%. A etapa mais sensível à deficiência hídrica foi a de crescimento. Leite et 

al. (1999) relatam que os efeitos da deficiência hídrica na fase vegetativa do feijão 

caupi são menos maléficos que na fase reprodutiva, ou seja, na pré-floração e no 

enchimento de grãos. 

Na mesma estação experimental eram realizadas, simultaneamente, 

pesquisas que tinham como objetivos de analisar as modificações físicas e químicas 

ocorridas no solo e avaliar o nível de tratamento das águas residuárias. Dessa 

forma, adotou-se uma quantidade diária de 70 L de águas de irrigação para cada 

canteiro, independente da fase da pesquisa (período chuvoso e de estiagem). 
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5.3. Efeitos no solo 

Em estudos realizados na mesma estação experimental, e nas mesmas 

condições desta pesquisa, Silva (2005) analisou as modificações físicas e químicas 

ocorridas no solo pela aplicação de esgoto doméstico e concluiu que as águas de 

irrigação empregadas no experimento (água bruta e esgoto doméstico) não 

degradaram, em curto prazo, a estrutura do solo irrigado. Do ponto de vista do solo, 

o efluente primário pode substituir a água de poço na irrigação do feijão caupi 

cultivado em solo arenoso. Os resultados apresentaram valores mais elevados no 

período de estiagem. Portanto, a aplicação dessas águas no solo por períodos 

prolongados (superiores a 8 meses) e, principalmente, nesses períodos, deve estar 

associada a ações que possam controlar o acúmulo de sais no solo. 

 

5.4. Doenças e pragas 

Foram observadas ocorrências de pragas de folhas nas fases vegetativa 

e reprodutiva (Figuras 5.5 e 5.6), e praga de grãos armazenados no período após a 

colheita. Para o controle de pragas, utilizou-se um produto à base de Deltametrina 

na dosagem de 1 ml do produto comercial para 1 litro de água, aplicado através de 

pulverizador manual. 

 

                      
 

  FIGURA 5.5 – Danos por ataque de vaquinha.             FIGURA 5.6 – Danos por ataque de pulgões. 
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Segundo Juliatti et al. (2005), o vírus do mosaico dourado do feijoeiro, 

transmitido pela mosca branca tem-se tornado um dos fatores mais limitantes do 

cultivo do feijoeiro. Observou-se também o ataque de fungo, Oidium sp, que 

infectou, principalmente, as plantas dos canteiros irrigados com esgoto (Figura 5.7). 

 
 

FIGURA 5.7 – Sintoma da ocorrência do fungo Oidium sp. 

 

5.5. Componentes de produção. 

5.5.1. Número de vagens 

O número total de vagens produzidas, no período chuvoso, nos canteiros 

irrigados com água bruta foi de 382 vagens e nos irrigados com esgoto 2.307 

vagens, conforme apresentado na Tabela 5.5. 

TABELA 5.5 - Número de vagens produzidas, por intervalo, no período chuvoso. 

ÁGUA BRUTA ESGOTO DOMÉSTICO Intervalo 
(m) Canteiro 1 Canteiro 2 Canteiro 3 Total Canteiro 4 Canteiro 5 Canteiro 6 Total 

0 a 2  48 23 47 118 242 279 256 777 
2 a 4  2 2 19 23 159 100 142 401 
4 a 6  0 1 3 4 117 106 125 348 
6 a 8 0 5 2 7 101 73 180 354 

8 a 10  86 44 100 230 115 144 168 427 

TOTAL 136 75 171 382 734 702 871 2.307 

 

A floração nos canteiros irrigados com esgoto ocorreu, aproximadamente, 

uma semana antes, em relação aos canteiros irrigados com água bruta.  Houve 

diferença significativa, ao nível de 5%, entre os dados da variável número de vagens 
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relacionados a dois fatores: água de irrigação e interação água de irrigação por 

período. Com o teste de Tukey constatou-se que as médias da variável número de 

vagens diferiram significativamente entre o uso de água bruta e de esgoto doméstico 

nos intervalos de 0 a 2 m, 2 a 4 m, 4 a 6 m e 6 a 8 m; e não diferiram 

significativamente nos intervalos de 8 a 10 m, ao nível de significância de 5% (Anexo 

C). Tal fato pode estar associado à quantidade de água e a matéria orgânica 

existente no material de solo disponível para a cultura nesse intervalo dos canteiros.  

O número médio de vagens produzidas, por intervalo, em função da água 

de irrigação utilizada, no período chuvoso, está mostrado na Figura 5.8. 

 

0

50

100

150

200

250

300

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 V
A

G
E

N
S

 (
u

n
.)

0 a 2 2 a 4 4 a 6 6 a 8 8 a 10 

INTERVALO DO CANTEIRO (m)

ÁGUA ESGOTO
 

FIGURA 5.8 - Número médio de vagens produzidas ao longo dos canteiros irrigados  
com água bruta e esgoto doméstico no período chuvoso 

 

Observa-se que nos canteiros irrigados com água bruta, os intervalos de  

2 a 4 m, 4 a 6 m e de 6 a 8 m, apresentaram produção de vagens quase nula. Isto 

foi relacionado à quantidade excessiva de água no solo e conseqüente arraste da 

matéria orgânica, existente no material de solo, por meio da lixiviação. O mesmo não 

ocorreu nos canteiros irrigados com esgoto, haja vista a quantidade de matéria 

orgânica adicionada diariamente ao sistema. 
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Nos canteiros irrigados com esgoto a produção de vagens foi 

aproximadamente 83% maior que nos canteiros irrigados com água bruta. 

Magalhães (2004), em pesquisa similar realizada no período chuvoso, com 

precipitações pluviométricas de aproximadamente 1600 mm, relatou produções de 

vagens 75% superior em canteiros irrigados com esgoto comparados aos irrigados 

com água bruta. Relatou, ainda, que a produção de vagens decresceu nos intervalos 

de 2 a 4 m e 4 a 6 m, o que foi atribuído às condições de saturação do solo, que 

com o arejamento dificultado, gerou condições de anaerobiose. 

O número total de vagens produzidas, no período de estiagem, nos 

canteiros irrigados com água bruta foi de 1.460 vagens e nos irrigados com esgoto 

1.387 vagens, conforme apresentado na Tabela 5.6. 

 

TABELA 5.6 - Número de vagens produzidas, por intervalo, no período de estiagem. 

ÁGUA BRUTA ESGOTO DOMÉSTICO Intervalo 
(m) Canteiro 1 Canteiro 2 Canteiro 3 Total Canteiro 4 Canteiro 5 Canteiro 6 Total 

0 a 2  140 124 120 384 311 176 207 694 
2 a 4  53 129 96 278 77 44 39 160 
4 a 6  52 84 96 232 56 48 41 145 
6 a 8 57 73 101 231 67 48 34 149 

8 a 10  149 90 96 335 64 112 63 239 

TOTAL 451 500 509 1.460 575 428 384 1.387 

 

A floração nos canteiros irrigados com esgoto ocorreu de forma 

antecipada, em relação aos canteiros irrigados com água bruta, também no período 

de estiagem. Almeida (2005) em pesquisa similar, realizada no mesmo período 

climático, encontrou o mesmo adiantamento na floração.  

No período de estiagem, observou-se que ocorreu produção em todos os 

intervalos e em todos os canteiros, existindo uma diferença significativa no número 

de vagens dos canteiros irrigados com esgoto no intervalo de 0 a 2m. Acreditou-se 

que a localização do ponto de lançamento das águas de irrigação, tenha contribuído 

diretamente para um incremento na variável número de vagens (Figura 5.9). 
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FIGURA 5.9 - Número médio de vagens produzidas ao longo dos canteiros irrigados com água bruta 
e esgoto doméstico no período de estiagem 

 

Nos canteiros irrigados com água bruta, no período de estiagem, foram 

observadas produções de aproximadamente 5% mais que nos canteiros irrigados 

com esgoto. Esse resultado foi surpreendente para os pesquisadores, tendo em 

vista que as quantidades das águas de irrigação eram as mesmas para todos os 

canteiros. Acreditou-se que o crescimento, visivelmente acelerado, da cultura no 

intervalo de 0 a 2m tenha contribuído para esse resultado. O desenvolvimento e a 

densidade da cultura, nesse intervalo, possibilitaram uma maior absorção da água e 

dos nutrientes presentes no esgoto, tornando-os indisponível para os demais 

intervalos do canteiro. Almeida (2005), em pesquisas realizadas no período de 

estiagem observou que o número de vagens nos canteiros irrigados com esgoto 

superou em aproximadamente 70% o número de vagens nos canteiros irrigados com 

água bruta. 
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5.5.2. Peso das vagens 

O comportamento da variável peso das vagens por intervalo, como 

mostrado na Figura 5.10, está relacionado diretamente com o número de vagens 

produzidas por intervalo.  

Observa-se que nos canteiros irrigados com água bruta, nos intervalos de 

2 a 4 m, 4 a 6 m e 6 a 8 m, quase não foram registrados valores para o peso das 

vagens. Nos canteiros irrigados com esgoto o peso das vagens apresentou uma 

média de aproximadamente 0,20 Kg/m2, com destaque para o intervalo de 0 a 2 m, 

que obteve valores na ordem de 0,40Kg/m2. 
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FIGURA 5.10 - Peso médio de vagens produzidas ao longo dos canteiros irrigados com água bruta e 
esgoto doméstico no período chuvoso 

 
 
 

Na Figura 5.11 estão apresentados valores do peso médio das vagens 

produzidas ao longo dos canteiros irrigados com água bruta e esgoto doméstico no 

período de estiagem.  
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FIGURA 5.11 - Peso médio das vagens produzidas ao longo dos canteiros irrigados com água bruta e 
esgoto doméstico no período de estiagem 

  

No período de estiagem os canteiros irrigados com água bruta 

apresentaram maiores valores que os irrigados com esgoto, em quase todos os 

intervalos, exceto no intervalo de 0 a 2 m. o que indica um maior acúmulo e 

disponibilidade de água próximo ao local de lançamento das águas de irrigação 

(Figura 5.11). Almeida (2005) encontrou, também, maiores valores para a variável 

peso das vagens nos intervalos de 0 a 2 m. 

 

5.5.3. Número de sementes em 10 vagens 

Na Figura 5.12 estão apresentados valores para o número médio de 

sementes por 10 vagens produzidas com água bruta e esgoto nos períodos 

chuvoso. 

A análise estatística do número de sementes por 10 vagens, no período 

chuvoso, indicou diferenças significativas (p < 0,05),  para os intervalos 4 a 6 m, 6 a 

8 m e 8 a 10m, tanto para os canteiros irrigados com água bruta quanto para os 

irrigados com esgoto doméstico. 
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FIGURA 5.12 - Número médio de sementes por 10 vagens produzidas com água bruta e esgoto 
doméstico no período chuvoso 

 

O número de sementes por 10 vagens, no período chuvoso, apresentou-

se de forma similar nos canteiros irrigados com água bruta e com esgoto doméstico, 

nos intervalos de 0 a 2 m e de 8 a 10 m. Este fato ocorreu, provavelmente, pelo 

excesso de umidade do material de solo ocasionando a lixiviação de nitrogênio e 

tornando-o carente dos nutrientes necessários às plantas. Segundo Magalhães 

(2004) isso poderá ser agravado se o solo apresentar índices elevados de 

permeabilidade. 

Nos canteiros irrigados com água bruta não foram registrados valores, 

para tal variável, nos intervalos de 4 a 6 m e de 6 a 8 m, mostrando, assim, a 

existência de uma relação direta desta componente de produção com o número de 

vagens produzidas.   

Magalhães (2004) obteve, no período chuvoso, um número maior de 

sementes em todos os canteiros irrigados com esgoto, com destaque para o 

intervalo de 8 a 10m. 

Na Figura 5.13 estão apresentados valores para o número médio de 

sementes por 10 vagens, produzidas com água bruta e esgoto no período de 

estiagem. 
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FIGURA 5.13 - Número médio de sementes por 10 vagens produzidas com água bruta e esgoto 
doméstico no período de estiagem 

 

O número médio de sementes por 10 vagens, no período de estiagem, 

apresentou valores bastante próximos, com média de 120 sementes para cada 10 

vagens, tanto nos canteiros irrigados com água bruta quanto nos canteiros irrigados 

com esgoto doméstico. 

No período de estiagem, mesmo o material de solo sendo permeável, as 

águas de irrigação não foram lançadas em quantidades suficientes para ocasionar a 

lixiviação dos nutrientes do material de solo utilizado na recomposição dos canteiros, 

o que possivelmente, contribuiu para uma maior uniformidade nos valores para este 

componente de produção. 

Almeida (2005) obteve, no período de estiagem, números aproximados de 

140 e 150 sementes por 10 vagens, em canteiros irrigados com água bruta e esgoto 

doméstico, respectivamente.  
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5.5.4. Peso de 100 sementes 

Na Figura 5.14 estão apresentados valores dos pesos médios de 100 

sementes produzidas, por intervalo, com água bruta e esgoto no período chuvoso. 
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FIGURA 5.14 - Peso médio de 100 sementes produzidas com água bruta e esgoto doméstico no 
período chuvoso 

 

O peso médio de 100 sementes nos canteiros irrigados com esgoto 

doméstico, no período chuvoso, apresentou em todos os intervalos, valores 

próximos de 15 g. O valor obtido para o peso de 100 sementes, na parcela de 8 a 10 

m, dos canteiros irrigados com água bruta apresentou uma pequena diferença em 

relação aos demais intervalos, superando, inclusive, os canteiros irrigados com 

esgoto. 

Os resultados desta componente de produção podem ter sido 

influenciados pela ocorrência do ataque de carrunchos-do-feijão (Callosobruchus 

maculatus Febr.) aos grãos de feijão caupi. A ação dessa praga pode causar perdas 

físicas significativas nas sementes, tendo em vista que as mesmas, após cada 

coleta eram armazenadas em sacos de papel, aguardando as coletas subseqüentes.   
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Na Figura 5.15 estão apresentados os valores dos pesos médios de 100 

sementes produzidas, por intervalo, com água bruta e esgoto no período de 

estiagem. 
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FIGURA 5.15 - Peso médio de 100 sementes produzidas com água bruta e esgoto doméstico no 
período de estiagem 

 

O peso médio de 100 sementes dos canteiros irrigados com água bruta e 

esgoto doméstico, no período de estiagem, apresentou valores próximos de 15 g em 

quase todos os intervalos. Nos canteiros irrigados com esgoto doméstico os 

intervalos de 0 a 2 m e de 8 a 10 m, o peso médio obtido foi de 17,45g e 19,42 g, 

respectivamente.  

Almeida (2005) obteve, no período de estiagem, valores aproximados de 

18 e 17 g e para o peso de 100 sementes, nos canteiros irrigados com água bruta e 

esgoto doméstico, respectivamente.  
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5.6.5. Produtividade 

O número de vagens e o peso das sementes de cada intervalo, obtidos 

após a secagem, serviram como base à estimativa de produtividade. A produção dos 

grãos foi expressa inicialmente em kg/m2, e posteriormente convertida a kg.ha-1. 

Na figura 5.16 está apresentado o desenvolvimento inicial da cultura de 

feijão caupi em canteiros irrigados com água bruta e esgoto doméstico, no período 

chuvoso.  

 
 

FIGURA 5.16 – Canteiros irrigados com água bruta e com esgoto doméstico no início  
do período chuvoso. 

 

Observou-se durante toda esta etapa da pesquisa que as plantas 

irrigadas com esgoto doméstico tinham um desenvolvimento muito mais acelerado 

que as irrigadas com água bruta, o que se atribuiu aos nutrientes que se encontram 

na forma de compostos solúveis nas águas residuárias, os quais são mais 

facilmente assimilados pelas plantas. 

Na Figura 5.17 estão apresentadas as produtividades médias das 

sementes de feijão caupi, em kg.ha-1, ao longo dos canteiros irrigados com água 

bruta e esgoto doméstico, no período chuvoso. 

ÁGUA BRUTA ESGOTO DOMÉSTICO 



66 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

P
R

O
D

U
T

IV
ID

A
D

E
 (

K
g

.h
a-1

)

0 a 2 2 a 4 4 a 6 6 a 8 8 a 10 

INTERVALO DO CANTEIRO (m)

ÁGUA ESGOTO  

FIGURA 5.17 - Produtividade média de feijão caupi ao longo dos canteiros irrigados com água bruta e 
esgoto doméstico, no período chuvoso. 

 

A produtividade média para os grãos de feijão caupi no período chuvoso 

para os canteiros irrigados com água bruta foi de 248,52 Kg.ha-1 e para os irrigados 

com esgoto doméstico de 1.377,52 Kg.ha-1.  

Vieira (1989) em experimentos realizados com feijão caupi, em período 

chuvoso, no município de Viçosa-MG, encontrou para as cultivares EPACE-6 e 

CNC 434 rendimentos médios de 2.522 kg.ha-1 e 1.681 kg.ha-1, respectivamente. 

Com o feijão comum, utilizando-se as cultivares MILIONÁRIO e FORTUNA os 

rendimentos médios foram respectivamente 1.488 kg.ha-1 e 2.126 kg.ha-1. 

Magalhães (2004) obteve, no período de estiagem, rendimentos de 

112,27 kg.ha-1 e 184,31 kg.ha-1 para grãos cultivados com água bruta e esgoto 

doméstico, respectivamente. 

Os rendimentos de feijão caupi na região nordeste, tradicionalmente a 

maior produtora do país, variam de 280 kg.ha-1 a 450 kg.ha-1. Porém, com a 

utilização de cultivares melhoradas a produtividade pode variar de 1.000 kg.ha-1 a 

1.300 kg.ha-1 (CAVALCANTE, 2005). 
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Observou-se, independente da fase da pesquisa, que algumas vagens 

produzidas nos intervalos de 4 a 6 m e de 6 a 8 m apresentaram deformidades, e 

diversas delas não apresentavam nenhuma semente no seu interior, o que se 

atribuiu a deficiência hídrica e de nutrientes nestes intervalos. Tal fato, 

possivelmente, esteja relacionado à formação de caminhos preferenciais no interior 

do canteiro. 

Nas Figuras 5.18 e 5.19 estão mostradas as formas características das 

vagens do feijão caupi produzidas, no período chuvoso, em canteiros irrigados com 

esgoto doméstico, nos intervalos de 8 a 10 m (final) e canteiros irrigados com água 

bruta, nos intervalos de 4 a 6 m (central).  

 
 

FIGURA 5.18 - Vagens de feijão caupi produzidas no intervalo 8 a 10 m,  
em canteiros irrigados com esgoto doméstico, no período chuvoso. 

 

 
 

FIGURA 5.19 - Vagens defeituosas de feijão caupi produzidas no intervalo  
4 a 6 m, em canteiros irrigados com água bruta, no período chuvoso. 

CANTEIRO 3 – Intervalo de 4 a 6 m 

CANTEIRO 6 – Intervalo de 8 a 10 m 
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Na figura 5.20 está apresentado o desenvolvimento da cultura de feijão 

caupi em canteiros irrigados com água bruta e esgoto doméstico, no período de 

estiagem.  

 

 
 

FIGURA 5.20 - Canteiros irrigados com água bruta e com esgoto doméstico no final  
do período de estiagem. 

 

Observou-se, também, durante o período de estiagem que as plantas 

irrigadas com esgoto doméstico tinham um desenvolvimento inicial bem mais 

acelerado que as irrigadas com água bruta. No entanto, a partir dos estágios 

posteriores de crescimento da cultura, o desenvolvimento tanto das plantas irrigadas 

com esgoto doméstico passou a ter um pequeno declínio comparado às irrigadas 

com água bruta. 

Na Figura 5.21 estão apresentadas as produtividades médias das 

sementes de feijão caupi, em kg.ha-1, ao longo dos canteiros irrigados com água 

bruta e esgoto doméstico, no período de estiagem. 

 

. 

 

ÁGUA BRUTA ESGOTO DOMÉSTICO 
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FIGURA 5.21 - Produtividade média de feijão caupi ao longo dos canteiros irrigados com água bruta e 
esgoto doméstico, no período de estiagem. 

 

No período seco a produtividade nos canteiros irrigados com água foi de 

767,08 Kg.ha-1  e para os irrigados com esgoto 757,43 Kg.ha-1. 

Almeida (2005) obteve, no período de estiagem, produtividade média de 

1.240 kg.ha-1 e 1.700 kg.ha-1 para grãos cultivados com água bruta e efluente 

primário, respectivamente. No Estado do Ceará, a produtividade média é de 800 

kg.ha-1 em áreas irrigadas (FERNANDES, 1993).  

Observou-se que, no período de estiagem, os canteiros irrigados com 

água bruta, nos intervalos de 2 a 4 m, 4 a 6 m, 6 a 8 m e 8 a 10 m, apresentaram 

uma produtividade maior que os canteiros irrigados com esgoto doméstico. Somente 

no intervalo de 0 a 2 m, a produtividade apresentou-se maior nos canteiros irrigados 

com esgoto doméstico. Tal fato foi atribuído à localização do ponto de lançamento 

do esgoto doméstico tenha contribuído diretamente para um incremento na variável 

produtividade, haja vista a associação da quantidade de água e dos nutrientes 

absorvidos pela cultura nesses intervalos dos canteiros. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos do sistema de disposição subsuperficial de esgoto 

no solo para a produção de feijão caupi, em escala real, permitiram concluir que: 

 

� A disposição de esgoto no solo contribuiu significativamente para a produção 

de feijão caupi; 

� Todos os componentes de produção analisados responderam positivamente 

quanto à aplicação de esgoto no solo, superando a produtividade de feijão 

caupi com relação a aplicação de água ; 

� Maiores rendimentos ocorreram nos intervalos de 0 a 2 m e de 8 a 10 m. A 

produtividade dos canteiros irrigados com esgoto, no período chuvoso foi 

554,29% superior em relação aos canteiros irrigados com água. No período 

seco esse valor foi de apenas 10,12%; 

� A produção de feijão caupi adaptou-se muito bem às condições de climáticas 

do período chuvoso. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS POSTERIORES 

 

� Utilizar diferentes lâminas de irrigação a fim de analisar o comportamento da 

planta em função da quantidade de água disponível; 

� Realizar a análise completa de macro e micronutrientes nos grãos e nas 

folhagens da planta a fim de observar o grau de contaminação nas partes 

constituintes da cultura; 

� Analisar os impactos sociais e culturais do reúso na agricultura, 

proporcionando transferência de tecnologia, facilitando a adoção do sistema 

visando melhoria da qualidade de vida da população; 

� Adotar maior período de pesquisa, com o objetivo de analisar o desempenho 

da produção utilizando efluentes tratados ou não; 

� Adotar diferentes tipos de solo, a fim de observar o comportamento de 

parâmetros químicos e biológicos do solo e a produção vegetal, em função da 

qualidade da água de irrigação aplicada. 

� Utilizar culturas permanentes, com o objetivo de observar o desempenho do 

da produção utilizando efluentes domésticos; 

� Utilizar módulos experimentais com comprimentos inferiores ao utilizado nesta 

pesquisa, a fim de observar o desempenho da produtividade ao longo dos 

canteiros; 

� Utilizar cultivares diferentes da cultura, a fim de analisar o comportamento da 

produtividade; 
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ANEXO A 

Quantidade de água necessária para a aplicação na cultura do feijão caupi. 

 
A disponibilidade real de água no solo é a quantidade de água que pode ser 

armazenada no solo e está disponível para a planta. Seu cálculo depende da 

umidade no solo, do fator de disponibilidade e da profundidade efetiva do sistema 

radicular da cultura a ser irrigada. 

 
 
 

Sendo: DRA - é a disponibilidade real de água no solo; F - fator de disponibilidade e 

Z - profundidade efetiva do sistema radicular da cultura a ser irrigada. 

 
Para esta pesquisa foram utilizados os dados de solo da área do Laboratório de 

Hidráulica e Irrigação, por considerar-se semelhante ao material de solo da estação 

experimental.  O fator de disponibilidade (F) igual a 0,6 significa que a cultura resiste 

a uma depleção de até 40% da umidade inicial na capacidade de campo (ideal), sem 

que ocorra comprometimento em seu rendimento e adotando-se Z = 30 cm, tem-se: 

 
 

 
Com o valor da DRA, com os dados de entrada de evapotranspiração de referência 

e com o Kc da cultura, obtêm-se o turno de rega (TR) máximo ou intervalo em dias 

entre duas irrigações consecutivas. Com base no valor calculado, deve-se escolher 

um turno de rega igual ou inferior àquele sugerido no cálculo. Os valores de ETo e Kc 

estão associados respectivamente, ao mês em curso e ao estágio de 

desenvolvimento da cultura. E considerando-se ETo = 6,0 mm/dia e Kc =1,0 , tem-se: 

 
. 

Ajustando-se o turno de rega para um dia, acha-se a lâmina líquida (LL): 

 
 

 

Considerando-se que os canteiros têm uma área de 10,0 m2, que o sistema utilizado 

praticamente não apresenta perdas de água e adicionando-se 10% referente a uma 

fração de lavagem de sais, a lâmina bruta é de aproximadamente 7,0 mm/dia, ou 

seja, deve-se aplicar um volume de 70 L diários.  

TR = DRA / (ETo x Kc) → TR = 7,4 / (6,0 x 1,0) = 1,2 dia 

LL = ETo x Kc x TR → LL = 6,0 x 1,0 x 1,0 = 6,0 mm. 

DRA = (0,07 – 0,042) x 1,47 x 0,6 x 300 = 7,4 

DRA = (Ucc – Upmp) x ds x F x Z 
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ANEXO B 

 

TABELA B.1 - Mapa de precipitação referente ao período da pesquisa 
 

Pluviosidade (mm/d) 
Período Chuvoso (meses) Período de estiagem (meses) 

Dia Fev/04 Mar/04 Abr/04 Mai/04 Ago/04 Set/04 Out/04 Nov/04 

1 0,3 11,0 19,8 0,2 0,7 - - - 
2 - - - - - - - - 
3 0,8 - 0,7 - - - - - 
4 24,2 - 3,5 0,2 - - - - 
5 13,7 - 11,8 13,0 - - 0,8 - 
6 0,8 13,7 2,0  - - - - 
7 3,5 173,8 - 1,1 - - - - 
8 10,8 52,8 -  - - - - 
9 16,9 0,4 7,2 0,8 1,8 - - - 

10 - 86,0 - - - - - - 
11 - 1,8 - - - 6,9 - - 
12 9,2 0,8 - - - 0,4 - - 
13 16,8 - - - - - - - 
14 5,5 - - - - - - - 
15 4,8 17,0 - - - - - - 
16 20,2 22,3 - - 7,3 - - - 
17 13,6 15,4 - -  - - - 
18 21,0 - 10,8 2,8 0,6 - - - 
19 - - 17,7  - - - - 
20 5,0 - 1,1 16,1 - - - - 
21 9,8 - 1,7 32,8 - - - - 
22 - 5,8 15,0 SI - 7,0 - - 
23 - 20,0 5,4 SI - - - - 
24 0,5 0,5 8,6 SI - - 0,7 - 
25 - - 15,4 SI - - - - 
26 1,8 37,6 45,4 SI - 1,0 - - 
27 9,0 SI 17,4 SI - - - - 
28 8,3 SI SI SI - - - - 
29 11,2 SI SI SI - - SI - 
30 - SI SI SI 0,8 - SI 0,2 
31 - SI - SI - - SI - 

207,7 458,9 181,7 67 11,2 15,3 1,5 0,2 Total 
915,3 28,2 

SI – Sem Informação 
Fonte: Adaptado da FUNCEME (2005). 
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ANEXO C 

O modelo a seguir expressa a l-ésimo canteiro (l = 1, 2, 3) referente a i-ésima 

irrigação (i = 1, 2) na j-ésimo intervalo (j = 1, 2, 3, 4, 5) e no k-ésimo período: 

 

 

Sendo: 

µ: representa o efeito da media geral; 

τi : representa o efeito da irrigação i; 

βj: representa o efeito da intervalo j; 

δk: representa o efeito do período k; 

δτi: representa o efeito da interação entre a irrigação i e período; 

ε: representa o efeito aleatório; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIJKL = µ + τi + βj + δk + δτi + ε 
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TABELA C.1 - Análise de Variância dos dados de número de vagens, por intervalo 
 

 *p-valores significativos ao nível de significância de 5%. 
 
 
 

TABELA C.2 - Teste de Tukey para diferença entre as Médias da Irrigação 
 

95% Int. Confiança 
para Diferença 

Variável 
Dependente 
Intervalo(m) 

Irrigação 
Utilizada (I) 

Irrigação 
Utilizada (J) 

Diferença 
Média (I-J) 

Erro 
Padrão 

P-
valor 

Lim. Inf. Lim. Sup 
água esgoto -163,333 21,545 0,000* -213,02 -113,65 0 a 2 

esgoto água 163,333 21,545 0,000* 113,65 213,02 
água esgoto -43,333 15,538 0,024* -79,17 -7,50 2 a 4 

esgoto água 43,333 15,538 0,024* 7,50 79,17 
água esgoto -42,833 7,455 0,000* -60,03 -25,64 4 a 6 

esgoto água 42,833 7,455 0,000* 25,64 60,03 
água esgoto -44,167 17,925 0,039* -85,50 -2,83 6 a 8 

esgoto água 44,167 17,925 0,039* 2,83 85,50 
água esgoto -16,833 16,814 0,346 -55,61 21,94 8 a 10 

esgoto água 16,833 16,814 0,346 -21,94 55,61 
 *p-valores significativos ao nível de significância de 5%. 

Fonte de Variação Intervalo 
(m) 

Soma de 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

F P-valor 

0 a 2 320787,00 1 320787,000 230,368 0,000* 
2 a 4 61920,33 1 61920,333 85,486 0,000* 
4 a 6 44286,75 1 44286,750 265,588 0,000* 
6 a 8 45756,75 1 45756,750 47,470 0,000* 

Intercepto 

8 a 10 126280,08 1 126280,083 148,901 0,000* 
0 a 2 80033,33 1 80033,333 57,475 0,000* 
2 a 4 5633,33 1 5633,333 7,777 0,024* 
4 a 6 5504,08 1 5504,083 33,008 0,000* 
6 a 8 5852,08 1 5852,083 6,071 0,039* 

Irrigação 

8 a 10 850,08 1 850,083 1,002 0,346 
0 a 2 2465,33 1 2465,333 1,770 0,220 
2 a 4 16,33 1 16,333 0,023 0,884 
4 a 6 52,08 1 52,083 0,312 0,592 
6 a 8 30,08 1 30,083 0,031 0,864 

Período 

8 a 10 574,08 1 574,083 0,677 0,434 
0 a 2 9520,33 1 9520,333 6,837 0,031* 
2 a 4 20501,33 1 20501,333 28,304 0,001* 
4 a 6 15480,08 1 15480,083 92,834 0,000* 
6 a 8 15336,75 1 15336,750 15,911 0,004* 

Irrigação * Período 

8 a 10 7154,08 1 7154,083 8,436 0,020* 
0 a 2 11140,00 8 1392,500 - - 
2 a 4 5794,67 8 724,333 - - 
4 a 6 1334,00 8 166,750 - - 
6 a 8 7711,33 8 963,917 - - 

Erro 

8 a 10 6784,67 8 848,083 - - 
0 a 2 423946,00 12 - - - 
2 a 4 93866,00 12 - - - 
4 a 6 66657,00 12 - - - 
6 a 8 74687,00 12 - - - 

Total 

8 a 10 141643,00 12 - - - 
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TABELA C.3 - Análise de Variância dos dados de peso de vagens, por intervalo 
 

  *p-valores significativos ao nível de significância de 5%. 
 
 
 
 
 

TABELA C.4 - Teste de Tukey para diferença entre as Médias da Irrigação, para o peso das vagens 
 

95% Int. Confiança 
para Diferença 

Variável 
Dependente 
Intervalo(m) 

Irrigação 
Utilizada (I) 

Irrigação 
Utilizada (J) 

Diferença 
Média (I-J) 

Erro 
Padrão 

P-
valor 

Lim. Inf. Lim. Sup 
água esgoto -470,823 52,726 0,000* -592,411 -349,236 0 a 2 

esgoto água 470,823 52,726 0,000* 349,236 592,411 
água esgoto -148,813 32,757 0,002* -224,35 -73,277 2 a 4 

esgoto água 148,813 32,757 0,002* 73,277 224,35 
água esgoto -148,372 39,004 0,005* -238,316 -58,428 4 a 6 

esgoto água 148,372 39,004 0,005* 58,428 238,316 
água esgoto -146,330 34,384 0,003* -225,62 -67,04 6 a 8 

esgoto água 146,330 34,384 0,003* 67,04 225,62 
água esgoto -32,653 49,675 0,529 -147,204 81,897 

8 a 10 
esgoto água 32,653 49,675 0,529 -81,897 147,204 

   *p-valores significativos ao nível de significância de 5%. 

Fonte de 
Variação 

Intervalo 
(m) 

Soma de 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

F P-valor 

0 a 2 2376139,80 1 2376139,80 284,90 0,000* 
2 a 4 429809,46 1 429809,46 133,52 0,000* 
4 a 6 310334,35 1 310334,35 68,00 0,000* 
6 a 8 208143,95 1 208143,95 58,69 0,000* 

Intercepto 

8 a 10 839523,00 1 839523,00 113,41 0,000* 
0 a 2 665023,83 1 665023,83 79,74 0,000* 
2 a 4 66436,23 1 66436,23 20,64 0,002* 
4 a 6 66042,45 1 66042,45 14,47 0,005* 
6 a 8 64237,41 1 64237,41 18,11 0,003* 

Irrigação 

8 a 10 3198,72 1 3198,72 0,43 0,529 
0 a 2 4508,56 1 4508,56 0,54 0,483 
2 a 4 9740,16 1 9740,16 3,03 0,120 
4 a 6 9669,07 1 9669,07 2,12 0,184 
6 a 8 4641,33 1 4641,33 1,31 0,286 

Período 

8 a 10 66787,89 1 66787,89 9,02 0,017 
0 a 2 185903,41 1 185903,41 22,29 0,001* 
2 a 4 190910,37 1 190910,37 59,31 0,000* 
4 a 6 152598,11 1 152598,11 33,44 0,000* 
6 a 8 65593,65 1 65593,65 18,49 0,003* 

Irrigação * 
Período 

8 a 10 42383,10 1 42383,10 5,73 0,044* 
0 a 2 66721,63 8 8340,20 - - 
2 a 4 25751,78 8 3218,97 - - 
4 a 6 36512,05 8 4564,01 - - 
6 a 8 28374,25 8 3546,78 - - 

Erro 

8 a 10 59222,05 8 7402,76 - - 
0 a 2 3298297,25 12 - - - 
2 a 4 722648,00 12 - - - 
4 a 6 575156,03 12 - - - 
6 a 8 370990,59 12 - - - 

Total 

8 a 10 1011114,76 12 - - - 
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TABELA C.5 - Análise de Variância dos dados de sementes por 10 vagens, por intervalo. 
 

  *p-valores significativos ao nível de significância de 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte de 
Variação 

Intervalos 
(m) 

Soma de 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

F P-valor 

0 a 2 218041,70 1 218041,70 2077,52 0,000* 
2 a 4 131861,46 1 131861,46 106,21 0,000* 
4 a 6 106284,07 1 106284,07 1331,15 0,000* 
6 a 8 105105,31 1 105105,31 4106,00 0,000* 

Intercepto 

8 a 10 211685,86 1 211685,86 6997,67 0,000* 
0 a 2 265,46 1 265,46 2,53 0,150 
2 a 4 5768,91 1 5768,91 4,65 0,063 
4 a 6 11615,23 1 11615,23 145,48 0,000* 
6 a 8 13944,17 1 13944,17 544,74 0,000* 

Irrigação 

8 a 10 118,38 1 118,38 3,91 0,083 
0 a 2 105,38 1 105,38 1,00 0,346 
2 a 4 5079,56 1 5079,56 4,09 0,078 
4 a 6 12717,94 1 12717,94 159,29 0,000* 
6 a 8 6765,90 1 6765,90 264,31 0,000* 

Período 

8 a 10 557,74 1 557,74 18,44 0,003* 
0 a 2 0,50 1 0,50 0,01 0,947 
2 a 4 6343,86 1 6343,86 5,11 0,054 
4 a 6 11122,78 1 11122,78 139,31 0,000* 
6 a 8 15341,04 1 15341,04 599,31 0,000* 

Irrigação * 
Período 

8 a 10 39,21 1 39,21 1,30 0,288 
0 a 2 839,62 8 104,95 - - 
2 a 4 9932,27 8 1241,53 - - 
4 a 6 638,75 8 79,84 - - 
6 a 8 204,78 8 25,60 - - 

Erro 

8 a 10 242,01 8 30,25 - - 
0 a 2 219252,65 12 - - - 
2 a 4 158986,06 12 - - - 
4 a 6 142378,76 12 - - - 
6 a 8 141361,21 12 - - - 

Total 

8 a 10 212643,19 12 - - - 
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TABELA C.6 - Teste de Tukey para diferença entre as Médias da Irrigação, para o número de 
sementes por 10 vagens 

 
95% Int. Confiança 

para Diferença 
Variável 

Dependente 
Intervalo(m) 

Irrigação 
Utilizada (I) 

Irrigação 
Utilizada (J) 

Diferença 
Média (I-J) 

Erro 
Padrão 

P-
valor 

Lim. Inf. Lim. Sup 
água esgoto 9,407 5,915 0,150 -4,23 23,05 0 a 2 

esgoto água -9,407 5,915 0,150 -23,05 4,23 
água esgoto -43,852 20,343 0,063 -90,76 3,06 2 a 4 

esgoto água 43,852 20,343 0,063 -3,06 90,76 
água esgoto -62,223 5,159 0,000* -74,12 -50,33 

4 a 6 
esgoto água 62,223 5,159 0,000* 50,33 74,12 
água esgoto -68,177 2,921 0,000* -74,91 -61,44 6 a 8 

esgoto água 68,177 2,921 0,000* 61,44 74,91 
água esgoto 6,282 3,175 0,083 -1,04 13,60 8 a 10 

esgoto água -6,282 3,175 0,083 -13,60 1,04 
   *p-valores significativos ao nível de significância de 5%. 
 
 
 
 
 

TABELA C.7 - Teste de Tukey para diferença entre as Médias dos Períodos, para onúmero de 
sementes por 10 vagens 

95% Int. Confiança 
para Diferença 

Variável 
Dependente 
Intervalo(m) 

Irrigação 
Utilizada (I) 

Irrigação 
Utilizada (J) 

Diferença 
Média (I-J) 

Erro 
Padrão 

P-
valor 

Lim. Inf. Lim. Sup 
água esgoto -5,927 5,915 0,346 -19,57 7,71 0 a 2 

esgoto água 5,927 5,915 0,346 -7,71 19,57 
água esgoto 41,148 20,343 0,078 -5,76 88,06 

2 a 4 
esgoto água -41,148 20,343 0,078 -88,06 5,76 
água esgoto 65,110 5,159 0,000* 53,21 77,01 

4 a 6 
esgoto água -65,110 5,159 0,000* -77,01 -53,21 
água esgoto 47,490 2,921 0,000* 40,75 54,23 

6 a 8 
esgoto água -47,490 2,921 0,000* -54,23 -40,75 
água esgoto -13,635 3,175 0,003* -20,96 -6,31 

8 a 10 
esgoto água 13,635 3,175 0,003* 6,31 20,96 

    *p-valores significativos ao nível de significância de 5%. 
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TABELA C.8 - Análise de Variância do peso de 100 sementes. 
 

  *p-valores significativos ao nível de significância de 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte de 
Variação 

Intervalos Soma de 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

F P-valor 

0 a 2 2933,13 1 2933,13 5707,40 0,000* 
2 a 4 1854,56 1 1854,56 142,58 0,000* 
4 a 6 1662,40 1 1662,40 1442,50 0,000* 
6 a 8 1604,76 1 1604,76 2629,64 0,000* 

Intercepto 

8 a 10 3364,07 1 3364,07 1255,33 0,000* 
0 a 2 12,42 1 12,42 24,17 0,001* 
2 a 4 97,47 1 97,47 7,49 0,026* 
4 a 6 165,17 1 165,17 143,32 0,000* 
6 a 8 161,55 1 161,55 264,73 0,000* 

Irrigação 

8 a 10 0,50 1 0,50 0,19 0,678 
0 a 2 17,93 1 17,93 34,90 0,000* 
2 a 4 94,75 1 94,75 7,29 0,027* 
4 a 6 207,00 1 207,00 179,62 0,000* 
6 a 8 205,10 1 205,10 336,08 0,000* 

Período 

8 a 10 20,80 1 20,80 7,76 0,024* 
0 a 2 2,13 1 2,13 4,14 0,076 
2 a 4 83,74 1 83,74 6,44 0,035* 
4 a 6 183,15 1 183,15 158,92 0,000* 
6 a 8 169,73 1 169,73 278,12 0,000* 

Irrigação * 
Período 

8 a 10 16,15 1 16,15 6,03 0,040* 
0 a 2 4,11 8 0,51 - - 
2 a 4 104,06 8 13,01 - - 
4 a 6 9,22 8 1,15 - - 
6 a 8 4,88 8 0,61 - - 

Erro 

8 a 10 21,44 8 2,68 - - 
0 a 2 2969,72 12 - - - 
2 a 4 2234,58 12 - - - 
4 a 6 2226,93 12 - - - 
6 a 8 2146,02 12 - - - 

Total 

8 a 10 3422,96 12 - - - 



90 

TABELA C.9 - Teste de Tukey para diferença entre as Médias da Irrigação, para peso de 100 
sementes 

 
95% Int. Confiança 

para Diferença 
Variável 

Dependente 
Intervalo(m) 

Irrigação 
Utilizada (I) 

Irrigação 
Utilizada (J) 

Diferença 
Média (I-J) 

Erro 
Padrão 

P-
valor 

Lim. Inf. Lim. Sup 
água esgoto -2,035 0,414 0,001* -2,99 -1,08 0 a 2 

esgoto água 2,035 0,414 0,001* 1,08 2,99 
água esgoto -5,700 2,082 0,026* -10,50 -0,90 2 a 4 

esgoto água 5,700 2,082 0,026* 0,90 10,50 
água esgoto -7,420 0,620 0,000* -8,85 -5,99 

4 a 6 
esgoto água 7,420 0,620 0,000* 5,99 8,85 
água esgoto -7,338 0,451 0,000* -8,38 -6,30 6 a 8 

esgoto água 7,338 0,451 0,000* 6,30 8,38 
água esgoto -0,407 0,945 0,678 -2,59 1,77 8 a 10 

esgoto água 0,407 0,945 0,678 -1,77 2,59 
    *p-valores significativos ao nível de significância de 5%. 
 
 
 
 
 

TABELA C.10 - Teste de Tukey para diferença entre as Médias dos Períodos, para peso de 100 
sementes  

95% Int. Confiança 
para Diferença 

Variável 
Dependente 
Intervalo(m) 

Irrigação 
Utilizada (I) 

Irrigação 
Utilizada (J) 

Diferença 
Média (I-J) 

Erro 
Padrão 

P-
valor 

Lim. Inf. Lim. Sup 
água esgoto 2,445 0,414 0,000* 1,49 3,40 0 a 2 

esgoto água -2,445 0,414 0,000* -3,40 -1,49 
água esgoto 5,620 2,082 0,027* 0,82 10,42 2 a 4 

esgoto água -5,620 2,082 0,027* -10,42 -0,82 
água esgoto 8,307 0,620 0,000* 6,88 9,74 4 a 6 

esgoto água -8,307 0,620 0,000* -9,74 -6,88 
água esgoto 8,268 0,451 0,000* 7,23 9,31 6 a 8 

esgoto água -8,268 0,451 0,000* -9,31 -7,23 
água esgoto 2,633 0,945 0,024* 0,45 4,81 8 a 10 

esgoto água -2,633 0,945 0,024* -4,81 -0,45 
    *p-valores significativos ao nível de significância de 5%. 
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TABELA C.11 – Análise da Variância para os dados de Produtividade, por intervalo. 
 

 *p-valores significativos ao nível de significância de 5%. 
 
 
 

TABELA C.12 – Teste de Tukey para a produtividade, por período, por irrigação e por intervalo. 
 

95% Int. Confiança 
para Diferença 

Variável 
Dependente 
Intervalo(m) 

Irrigação 
Utilizada (I) 

Irrigação 
Utilizada (J) 

Diferença 
Média (I-J) 

Erro 
Padrão 

P-
valor 

Lim. Inf. Lim. Sup 
água esgoto -1611,075 202,096 0,000* -2077,11 -1145,04 0 a 2 

esgoto água 1611,075 202,096 0,000* 1145,04 2077,11 
água esgoto -431,050 114,256 0,005* -694,53 -167,58 

2 a 4 
esgoto água 431,050 114,256 0,005* 167,58 694,53 
água esgoto -286,392 56,578 0,001* -416,86 -155,92 4 a 6 

esgoto água 286,392 56,578 0,001* 155,92 416,86 
água esgoto -360,350 108,681 0,011* -610,97 -109,73 6 a 8 

esgoto água 360,350 108,681 0,011* 109,73 610,97 
água esgoto -109,517 212,6 0,620 -599,77 380,74 8 a 10 

esgoto água 109,517 212,6 0,620 -380,74 599,77 
   *p-valores significativos ao nível de significância de 5%. 
 

Fonte de 
Variação 

Intervalos Soma de 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

F P-valor 

0 a 2 27808006,34 1 27808006,34 226,95 0,000* 
2 a 4 4696504,32 1 4696504,32 119,92 0,000* 
4 a 6 2244199,28 1 2244199,28 233,70 0,000* 
6 a 8 2824931,44 1 2824931,44 79,72 0,000* 

Intercepto 

8 a 10 9138216,27 1 9138216,27 67,39 0,000* 
0 a 2 7786687,97 1 7786687,97 63,55 0,000* 
2 a 4 557412,31 1 557412,31 14,23 0,005* 
4 a 6 246060,56 1 246060,56 25,62 0,001* 
6 a 8 389556,37 1 389556,37 10,99 0,011* 

Irrigação 

8 a 10 35981,70 1 35981,70 0,27 0,620 
0 a 2 0,03 1 0,03 0,00 1,000 
2 a 4 5440,02 1 5440,02 0,14 0,719 
4 a 6 9892,89 1 9892,89 1,03 0,340 
6 a 8 4578,61 1 4578,61 0,13 0,729 

Período 

8 a 10 283945,57 1 283945,57 2,09 0,186 
0 a 2 1773967,65 1 1773967,65 14,48 0,005* 
2 a 4 1707358,08 1 1707358,08 43,60 0,000* 
4 a 6 763737,34 1 763737,34 79,53 0,000* 
6 a 8 892383,48 1 892383,48 25,18 0,001* 

Irrigação * 
Período 

8 a 10 224078,67 1 224078,67 1,65 0,235 
0 a 2 980222,80 8 122527,85 - - 
2 a 4 313307,56 8 39163,45 - - 
4 a 6 76824,75 8 9603,09 - - 
6 a 8 283478,29 8 35434,79 - - 

Erro 

8 a 10 1084766,67 8 135595,83 - - 
0 a 2 38348884,78 12 - - - 
2 a 4 7280022,29 12 - - - 
4 a 6 3340714,81 12 - - - 
6 a 8 4394928,19 12 - - - 

Total 

8 a 10 10766988,88 12 - - - 


