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RESUMO

CULTIVO DO MILHO COM ESGOTO DOMÉSTICO TRATADO

A crescente demanda por água para abastecimento vem gerando por consequência 
um  aumento  no  volume  de  água  residuária,  que  requer  cuidados  especiais  para  sua 
disposição final.  Nesse sentido esse trabalho se propõe estudar a destinação da água de 
esgoto  doméstico  tratado  para  uso  agrícola,  tendo  como  objetivo  avaliar  os  efeitos  da 
aplicação de água residuária provenientes da lagoa aerada e lagoa de maturação, de estação 
de  tratamento  de  esgoto  sanitário  sobre  o  sistema  solo-planta,  produtividade  agrícola  e 
outras características agronômicas da cultura do milho. O experimento foi conduzido em 
estufa  agrícola,  utilizando  os  seguintes  tratamentos:  T0-  água  da  chuva  sem  adubação 
(APS); T1- água chuva + adubação recomendada pela análise de solo (APA); T2 - água 
residuária,  sem adubação  coletado  na saída  da  lagoa  de  maturação  (ARF) e  T3 -  água 
residuária, sem adubação coletada na saída da lagoa aerada (ARE). Foram feitas análise da 
água de turbidez, da condutividade elétrica (CE), dos sólidos totais, do pH, do ortofosfato 
solúvel, do Nitrogênio amoniacal ( NH4

+), Ca2
+ e Mg2+, Na+, da alcalinidade, da Razão de 

Adsorção  de  Sódio  e   DBO.   Analisou-se  ainda  a  fertilidade  do  solo  e  as  variáveis 
relacionadas à cultura como altura média da planta, matéria seca, teores de macronutrientes 
e micronutrientes do tecido foliar.  De modo geral,  o uso de água residuária melhorou a 
fertilidade  do  solo,  sendo  mais  eficiente  que  o  uso  de  água  de  chuva  +  adubação 
convencional para elevar o pH do solo e em diminuir os teores de Al3+ trocável e de H+Al 
e tão eficiente quanto para elevar a soma de bases (SB), a capacidade de troca catiônica 
efetiva  (CTC)  e   saturação  por  bases  (V).  Entretanto  nas  condições  desse  ensaio,  foi 
possível concluir que no presente estudo, evidenciaram-se limitações da utilização de águas 
provenientes da lagoa facultativa na irrigação do milho (Zea mays L.) em relação ao Na+ no 
solo e a RAS, devendo ser monitorados ao longo do tempo.

PALAVRAS  CHAVE:  Água  Residuária,  Esgoto  Doméstico  Tratado,  Milho,  Reúso  de 

Água.



ABSTRACT

CORN CULTIVATION WITH HOUSEHOLD SEWAGE TREATED

The growing demand for water for supply produces an increase in the volume of 
wastewater what requires special cares for his final arrangement. In this sense, this 
work  proposes  to  study  the  destination  of  the  domestic  treated  effluents  for 
agricultural use, In this sense this work proposes to study the disposal of treated 
domestic  wastewater  for  agricultural  use,  aiming  to  evaluate  the  effects  of 
application of wastewater from the aerated pond and maturation pond, treatment 
plant on the sanitary sewer system soil-plant,  agricultural  productivity and other 
culture agronomic characteristics corn. The experiment was driven in agricultural 
stove using the next treatments: T0- rain water without fertilization (APS), T1- rain 
water  + fertilizer recommended by soil  analysis  (APA), T2 -  wastewater  without 
fertilization,  collected  at  the  outlet  of  the  pond  maturation  (ARF)  and  T3  - 
wastewater without fertilization, collected off the aerated lagoon (ARE). Were made 
to analyze the water turbidity, electrical conductivity (EC), total solids, pH, soluble 
orthophosphate,  ammonia  nitrogen  (NH4  +),  Ca2  + and  Mg2  +,  Na  +,  alkalinity, 
sodium adsorption ratio and BOD, analysis of soil fertility and analysis the variables 
related to culture as the plant height, dry matter content of macronutrients and
 micronutrients in the leaf tissue.  On the whole, the use of the residual water has 
improved the fertility of the ground, demonstrating to be more efficient than the use 
of rain water with conventional fertilizer to lift up the pH of the ground and reduction 
the levels of Al3 exchangeable and of H +Al. And efficient to raise the sum of bases 
(SB), effective cation exchange capacity (CTC) and base saturation (V). However 
under  the  conditions  of  this  test  it  was  concluded  that  in  the  study  showed 
limitations of the use of facultative pond water to irrigation corn (Zea mays L.) with 
respect to Na + and ground RAS and should be monitored over time.

KEY WORDS: Residual Water, Domestic Treated Drain, Corn, Reuse of Wate
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INTRODUÇÃO

A  agricultura  é,  reconhecidamente,  a  atividade  humana  que  mais  consome  água, 

aproximadamente 70% de todo o volume capitado no mundo. No Brasil, esse percentual é 

próximo de 61% (REBOUÇAS, 1999). Com o crescimento da população, a demanda por 

alimentos aumenta, bem como a necessidade de água para produção agrícola. 

Diante dessa problemática, é clara a necessidade de se utilizar esse recurso natural 

com maior racionalidade, através de técnicas e fontes alternativas que permitam um melhor 

aproveitamento nas diversas atividades humana, entre estas a agricultura.

Em fase inicial,  no Brasil,  a adoção de medidas  para reúso de água residuária  na 

agricultura, visa minimizar a pressão sobre os corpos hídricos naturais e levar a adoção de 

uma nova cultura. As medidas para reduzir  tais pressões são relativamente fáceis de ser 

implantadas  e tem custo relativamente baixo se comparado aos benefícios socioambientais 

proporcionados, uma vez que, o reúso contribui significativamente na melhoria da saúde da 

população; redução de recursos aplicados ao tratamento de doenças; diminuição dos custos 

do  tratamento  de  água  para  abastecimento;  melhoria  do  potencial  produtivo  agrícola; 

eliminação de poluição estética/visual e preservação ambiental, principalmente preservação 

dos recursos hídricos superficiais receptores de esgoto sanitário.

Dentre outros motivos, para a utilização de esgoto sanitário tratado para fins agrícolas 

destacam-se  ainda,  a  crescente  demanda  por  água  para  abastecimento,  gerando  por 

consequência um aumenta no volume de água residuária que requer cuidados especiais para 

sua disposição final, os riscos para a saúde pública pela sua má disposição, o elevado custo 

dos sistemas de tratamentos de esgotos para sua descarga em corpos receptores de efluentes 

com baixa ou nenhuma capacidade de diluição, a quase não existência de fontes alternativas 

visando à irrigação de culturas, o custo elevado dos fertilizantes e, sobretudo, a importância 

e o valor da prática da gestão de recursos hídricos atualmente reconhecidos mundialmente 

pelos órgãos gestores.

Dessa  forma,  a  substituição  de  parte  da  água  alocada  para  a  irrigação,  por  água 

residuária tratada, poderá atenuar tais problemas.

Muitas  pesquisas,  dentre  as  quais  se  podem  citar  a  de  Mota  e  outros  (1997), 

Sousa_e_outros (2003) têm demonstrado que a produção agrícola é maior quando alguma 

forma de água residuária é usada, em comparação com água de abastecimento (ou água de 

abastecimento com adição de fertilizantes).  Em tais  pesquisas, o acréscimo na produção 



agrícola situou-se na faixa de 15 a 40%, embora, tanto acréscimos menores como maiores 

tenham sido relatados. Tal incremento na produtividade agrícola é devido à reciclagem dos 

nutrientes presentes no esgoto doméstico tratado. 

Na  Bahia,  aproximadamente  57%  de  seu  território  se  encontra  inserido  na  zona 

semiárida  brasileira,  o  que  representa  uma  área  de  320.211  km2,  envolvendo  254 

municípios,  sendo 126, totalmente,  e 128,  parcialmente inseridos na zona semiárida.  As 

condições físico-climáticas que predominam nessa região dificultam sensivelmente a vida 

da população e exige maior empenho e maior racionalidade na gestão dos recursos hídricos, 

transformando-se  no  principal  fator  limitante  de  desenvolvimento  local,  em especial  na 

agricultura.  Dessa  forma,  o  uso  de  esgoto  doméstico  tratado,  para  produção  de  milho, 

apresenta-se como uma prática  atrativa,  visto  que  o  problema de  déficit  hídrico  para  a 

agricultura  pode  ser  atendido  com o  uso  desse  efluente,  o  qual  funcionará  como  fonte 

suplementar de água para sustentabilidade agrícola.

“A agricultura depende, atualmente,  de suprimento de água em um nível tal que a 

sustentabilidade da produção agrícola não poderá ser mantida, sem o desenvolvimento de 

novas  fontes  de  suprimento  e  a  gestão  adequada  dos  recursos  hídricos  convencionais” 

(HESPANHOL, 2002). 

Tendo  em vista  a  relevância  e  atualidade  desse  tema,  busca-se  com este  projeto 

responder a seguinte questão: Qual o efeito do efluente doméstico tratado, sobre os teores 

dos macronutrientes catiônicos e aniônicos na cultura do milho e suas relações com o sódio?

Diante da problemática em questão e buscando desenvolver técnicas adequadas que 

sejam economicamente viáveis, socialmente aceitáveis e seguras, em termos de preservação 

ambiental e de proteção dos grupos de riscos envolvidos, este trabalho objetiva avaliar os 

efeitos da aplicação de água residuária proveniente da lagoa aerada e lagoa de maturação da 

estação de tratamento de esgoto doméstico da bacia do Rio Subaé, Feira de Santana Bahia, 

sobre o sistema solo-planta, produtividade agrícola e outras características agronômicas da 

cultura  do  milho.  Para  tanto,  no  decorrer  do  experimento  buscou-se:  (a) determinar  as 

características  físicas  e  químicas  dos  efluentes  e  da  água  utilizada;  (b) caracterizar  as 

alterações  das  propriedades  químicas  do  solo  antes  e  após  aplicação  com  efluentes 

domésticos; (c) avaliar o estado nutricional da planta e o desenvolvimento vegetativo.



HIPÓTESE
A aplicação  de efluente  doméstico  tratado na cultura  do milho  aumenta  os  teores 

foliares dos macronutrientes catiônicos:  potássio (K+), cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+) e 

macronutrientes aniônicos: fósforo (H2PO4
-), refletindo em aumento na produtividade, além 

de melhorar a fertilidade do solo.



  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1 Aproveitamento agrícola de esgoto doméstico no mundo

Dentre  as  diversas  formas  de  utilização  da  água  residuária  no  mundo,  o  uso  na 

agricultura  vem a  cada  ano apresentando-se  como  uma  opção  viável  para  a  disposição 

adequada dos esgotos domésticos tratado. Isso se dá devido à escassez de fontes naturais 

para irrigação,  dos altos custos de fertilizantes químicos,  das necessidades crescentes de 

controle  da  poluição  ambiental,  dos  elevados  custos  dos  sistemas  de  tratamentos  e  da 

proteção  do  bem-estar  público,  ocorrendo  uma  crescente  tendência  de  se  buscar  nessa 

atividade a solução dos problemas relacionados com a eliminação de efluentes (AYRES e 

WESTCOT, 1999). 

Atualmente o interesse pelo uso de água residuáriaa na agricultura tem aumentado em 

diversas partes do mundo. Entretanto, segundo Taznakakis e outros (2007), esta não é uma 

prática moderna, evidências históricas apontam que em 3500 a.C. os povos da antiga Grécia 

já faziam uso do esgoto na produção agrícola, sendo considerados como os pioneiros nessa 

prática.  As  águas  residuais  também  foram  utilizadas  por  outras  civilizações  do 

Mediterrâneo, por exemplo, nos séculos 14 e 15 na Marcites Milanese e no huerta Valencia 

e  os  do  Norte  da  Europa,  como  na  Grã-Bretanha,  Alemanha,  França  e  Polónia 

(SOULIÉ_e_TREMEA,_1992).

Sabe-se que o aproveitamento de água residuária é prática comum em muitos países, 

através dos programas governamentais de reuso de efluentes para fins agrícolas. Assim, o 

reuso de  água  é  cada  vez  maior,  não  só em áreas  com deficiência  de  água  (região  do 

Mediterrâneo,  Oriente  Médio,  América  Latina),  mas  também  em  países  densamente 

povoados  em  regiões  temperadas  (Japão,  Austrália,  Canadá,  norte  da  China,  Bélgica, 

Inglaterra, Alemanha) (ANGELAKIS et al, 2005).

O reúso de esgotos doméstico tratado na agricultura é o tema de inúmeras pesquisas 

científicas desenvolvidas no mundo e, em muitos países essa alternativa já é uma realidade, 

como se observa no Quadro 1.

Segundo Pescod (1992), vários projetos novos já estão em operação ou em fase de 

planejamento, a exemplo da França e Itália, que consideram seriamente a reutilização de 

águas residuais, e vêm realizando pesquisa ativa, bem como de demonstração em escalas 

experimentais (SHELEF, 2011).



Quadro 1  Exemplos de áreas irrigadas com esgoto doméstico tratado no mundo

  Fonte: adaptado de (US EPA, 2004; ASANO et al, 2007)

Na Itália,  devido  a  grandes  restrições  legais  para  uso  de  efluentes  de  estação  de 

tratamento de esgoto, há uma forte pressão por parte dos fazendeiros para a sua liberação, 

visto que eles já fazem uso de água residuária na irrigação em uma grande variedade de 

culturas, mesmo sem autorização (DUARTE, 2006; CAPRA E SCICOLONE, 2004). 

 Em situação oposta, o uso de água residuária tratada em Israel apresenta uma das 

maiores taxas do mundo. Essa prática tornou-se política nacional desde 1955 e conta com 

um plano nacional  de águas,  que incluí  reúso dos  principais  sistemas  de tratamento  de 

efluentes das cidades no programa de desenvolvimento dos limitados recursos hídricos do 

país. De fato, em relação ao seu tamanho e meios, Israel tem dedicado mais esforços para a 

reutilização de águas residuais do que qualquer outro país.

A quantidade total de esgoto produzido em Israel é de aproximadamente 500 milhões 

de metros cúbicos por ano, deste, quase toda a água residuária gerada deságua em sistemas 

de coleta, enquanto apenas 2,5% do esgoto ainda correm em fossas (DREIZIN, 2007). A 

figura 1 a seguir apresenta as quantidades de água residuária, efluentes e reutilização ao 

longo dos anos de 1963-2004.



Figura 1. Quantidades de água residuária, efluentes e reutilização ao longo dos anos 1963-2004.

                      Fonte: Dreizin, 2007.

Segundo Haruvy (1997),  do total  de efluentes  de ETEs gerados em Israel,  65% é 

utilizado na irrigação. O autor estima que em 2040, a agricultura irrigada consumirá 1,4 

bilhões de m3 de água, destes, 70% serão supridos por efluentes tratados de ETEs. Em Israel, 

atualmente, todos os tipos de culturas são irrigados com água recuperada e há cerca de 200 

reservatórios de água residuária de armazenamento abertos no país. Muitos outros novos 

projetos estão em uma etapa avançada de planejamento e construção. 

Nos Estados Unidos o desenvolvimento de programas de reúso de águas teve início na 

primeira metade do século XX. O estado da Califórnia conduziu esforços para promover a 

recuperação e o reúso de água e a primeira regularização a respeito foi  promulgada em 

1918. Alguns dos primeiros sistemas de reúso foram desenvolvidos para prover água para 

irrigação,  com  projetos  implantados  no  Arizona  e  na  Califórnia  no  final  dos  anos  20 

(ASANO E LEVINE, 1996).

O Estado da Florida, por exemplo, possui uma área de aproximadamente 1.330.000 

há. No estado se encontra o “water conserv II” considerado como o maior projeto do mundo 

com irrigação de efluentes com cerca de 1.700 ha cultivados com citros. Soma-se a esta área 

os campos de golfe, residências, parques, recargas de aquíferos, áreas industriais e outros 

também irrigados com efluente do tratamento de esgoto (PARSONS et al, 2001).

Na América Latina, a água residuária tratada é usada em diversos projetos agrícolas. 

O México é um dos países que se destaca  na irrigação com água residuária.  Apresenta 

atualmente, 17 distritos de irrigação em 6 estados, totalizando uma área de 90 mil ha  que 

conta com uma agência encarregada de planejar, administrar e controlar todos os sistemas 

de reúso de água no país. Estudos de Foster (1998); Chilton e outros (1996) mostraram que 

altas  taxas  de recarga do excesso de águas residuais  da irrigação em alfafa  e milho  no 

Total água residuária Água residuária tratada
 Total de esgoto 

Reciclagem e reuso
 Total de esgoto 



sudoeste da cidade, têm ajudado a manter os níveis de águas subterrâneas dentro de 10 m de 

profundidade (DUARTE, 2006).

No Vale  de  Mezquital,  a  maior  área  do  mundo  de  agricultura  irrigada  com água 

residuária,  o  uso da técnica  de  retenção de parte  da água  residuária  em barragens  para 

parcial  tratamento  ou  diluição  posterior  com  águas  de  chuva  oferece  a  perspectiva 

de alguma  melhora  na  qualidade  e  aumento  da  quantidade  de  água  (ROMERO,  1997; 

METCALF E EDDY,  2003).  Segundo  Morris  e  outros  (2003),  apesar  de  oneroso  a 

construção e operação de barragens, elas podem permitir redução das rigorosas restrições 

sobre cultivo,  proporcionando uma melhor oportunidade para irrigar, bem como oferecer 

maiores retornos econômicos. 

O vale está localizado no planalto mexicano, acerca de 60 km ao norte de Cidade do 

México e apresenta um exemplo único de irrigação com águas servidas, devido sua imensa 

área cultivada de aproximadamente 83.000 ha com cerca de 1900 milhões de m3/ano e sua 

longa história com quase 100 anos, as principais culturas são o milho, alfafa, feijão, aveia, 

tomate,  pimenta  e  beterraba.  Entretanto,  apesar  de  proibida  por  lei,  há  ocorrência  de 

produção  de  culturas  restritas,  tais  como, alface,  repolho,  cenoura,  espinafre  e rabanete 

(HUUB, 2011).

A importância  da água residuária que alimenta a agricultura nesta região pode ser 

demonstrada através da comparação de dados de produção com as de outras regiões no 

México, elencados na Tabela 1.
Tabela 1. Produtividade agrícola de Vale Mezquital em comparação com áreas irrigadas com 
água residuária (1990-92).

Tipo de cultura  Produtividade agrícola (t / ha.ano)
Vale Mezquital Estado de Hidalgo Média nacional Área de sequeiro

milho doce 5.2 3.7 3.6 1.1
feijão 1.8 1.4 1.3 0.5
aveia 3.7 4.7 3.6 1.7

cevada 22.0 10.8 15.5 13.5
luzerna 95.5 66.3 78.8 0.0

Fonte: Romero, 1997.
A reutilização de águas residuais para fins de irrigação agrícola e aquicultura também 

é praticada em Lima, capital do Peru, onde o Ministério da Agricultura implantou em 1991 

um  programa  nacional  de  irrigação  com  efluentes  domésticos  tratados,  coletados  das 

principais cidades peruanas, objetivando ampliar a fronteira agrícola da costa para 18 mil ha 

irrigados (DUARTE,2006).

Na Argentina,  o tratamento de água residuaria é feito através de sistemas naturais, 

com  incentivo  econômico  para  reutilização  de  água  residuária  para  o  reflorestamento, 



pastagens,  agricultura  e  para  fins  de  conservação  de  água,  onde  há  terra  suficiente 

disponível para se fazer.

 Segundo  a  U.S.  Agency  for  International  Development,  atualmente,  a  Argentina 

utiliza  sistema  de  águas  separadas  que  inclui  abastecimento  de  água  potável,  coleta  de 

esgoto  e  coleta  de  águas  pluviais.  Os  sistemas  de  distribuição  de  águas  recicladas 

representam  um  quarto  do  sistema,  assim  as  águas  são  canalizadas  para  irrigação  e 

descargas de vasos sanitários.

 De acordo com a mesma agência, a reutilização de água residuária não tratada vem 

ocorrendo  desde  o  início  do  século  XX  em  áreas  densamente  povoadas  nas  regiões 

ocidentais do país com a finalidade de irrigação agrícola. A Argentina exige que as práticas 

de reutilização da água devam estar em conformidade com as normas da OMS, mas em 

algumas  regiões  o  esgoto bruto ou minimamente  tratado ainda está  sendo usado para a 

irrigação (KOTLIK, 1998).

2 REUSO DE ÁGUA NO BRASIL

No Brasil não há registros oficiais de projetos de reúso de esgoto doméstico tratado 

para  irrigação,  todavia,  essa  prática  ocorre  em diversas  partes  do  país  de  maneira  não 

planejadas (e em algumas situações de forma inconsciente), principalmente para a irrigação 

de culturas  forrageiras  e hortaliças.  Atualmente há uma grande quantidade  de pesquisas 

voltadas ao uso de água residuária para produção agrícola. 

Apesar de não existir legislação específica sobre reúso de água no Brasil e a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997) não fazer  menção a 

respeito  do  tema,  observa-se  algumas  iniciativas  importantes  para  a  regulamentação  do 

reúso de águas, como criação da resolução nº 54 em 28 de novembro de 2005 pelo Conselho 

Nacional  de  Recursos  Hídricos-CNRH,  que  estabelece  no  seu  Art.  3º  as  seguintes 

modalidades:

I  -  reúso  para  fins  urbanos:  utilização  de  água  de  reúso  para  fins  de  irrigação 

paisagística,  lavagem  de  logradouros  públicos  e  veículos,  desobstrução  de  tubulações, 

construção civil, edificações, combate a incêndio, dentro da área urbana;

II - reúso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reúso para produção 

agrícola e cultivo de florestas plantadas;



III  -  reúso  para  fins  ambientais:  utilização  de  água  de  reúso  para  implantação  de 

projetos de recuperação do meio ambiente;

IV - reúso para fins industriais: utilização de água de reúso em processos, atividades e 

operações industriais; e,

V - reúso na aquicultura: utilização de água de reúso para a criação de animais ou 

cultivo de vegetais aquáticos.

 No seu Art. 4º a resolução estabelece diretrizes e critérios gerais para a prática de 

reúso  direto  não  potável  de  água  aos  órgãos  integrantes  do  Sistema  Nacional  de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos- SINGREH.

Outro passo importante foi a normativa NBR 13969 criada em 1997 pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT que estabelece critérios  de disposição final dos 

efluentes líquidos para diversas atividades,  tais como irrigação dos jardins, lavagem dos 

pisos  e  dos  veículos  automotivos,  na  descarga  dos  vasos  sanitários,  na  manutenção 

paisagística dos lagos e canais com água, na irrigação dos campos agrícolas e pastagens, 

como pode ser observada na Tabela 2 abaixo.
Tabela 2. Critérios de disposição final dos efluentes líquidos
Classe Tipo de Reutilização Qualidade  da  Água 

recuperada
Tratamento 
Necessário

Recomendações

1

Lavagem de carros e outros 
usos que
requerem  o  contato  direto 
do usuário com a água,
com  possível  aspiração  de 
aerossóis pelo operador,
incluindo chafarizes.

Turbidez < 5 NTU,
coliforme  fecal<  200 
NMP/100 ml; sólidos
dissolvidos  totais  < 
200  mg/L;  pH  entre 
6,0  e  8,0;  cloro 
residual entre 0,5 -1,5 
mgL-1 .

Tratamento
aeróbio  (filtro 
aeróbio submerso ou 
LAB) seguido
por  filtração 
convencional  (areia 
e  carvão  ativado)  e, 
finalmente, cloração.

Pode-se substituir a 
filtração 
convencional por
membrana filtrante.

2

Lavagens de pisos, calçadas 
e  irrigação  dos  jardins, 
manutenção  dos  lagos  e 
canais para
fins  paisagísticos,  exceto 
chafarizes.

Turbidez_<_5NTU, 
coliforme fecal <
500  NMP/100  ml, 
cloro  residual_>  0,5 
mgL-1.

Tratamento 
biológico
aeróbio  (filtro 
aeróbio submerso ou 
LAB) seguido de
filtração  de  areia  e 
desinfeção.

Pode-se  também 
substituir a filtração 
por membranas
Filtrantes.

3
Reúso  nas  descargas  dos 
vasos sanitários.

Turbidez  <  10  NTU, 
coliformes 
fecais_<_500 
NMP/100 mgL-1.

Tratamento  aeróbio 
seguido  de  filtração 
e desinfeção.

-

4

Reúso nos pomares, cereais, 
forragens,  pastagens  para 
gados  e  outros  cultivos 
através  de  escoamento 
superficial  ou  por  sistema 
de irrigação pontual.

Coliforme  fecal  < 
5000_NMP/100_mL e 
oxigênio dissolvido >
2,0 mgL-1

-

As  aplicações 
devem  ser 
interrompidas
pelo menos 10 dias 
antes da colheita

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 1997.



A pesar da normativa NBR 13969/97 não permitir o uso dos efluentes, mesmo desinfetado, 

para irrigação das hortaliças e frutas de ramas rastejantes (por exemplo, melão e melancia), 

diversas  pesquisas  vêm  sendo  desenvolvidas,  utilizando-se  essas  culturas,  as  quais 

apresentaram resultados importantes como no trabalho desenvolvido por Rego et al (2005), 

em Aquiraz - Ceará, no Centro de Pesquisa sobre tratamento e reúso de água residuária da 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), onde foi testada melancia irrigada com 

efluente sanitário e, avaliando produção e aspectos sanitários, verificou-se que em todos os 

frutos  testados  havia  ausência  de  Salmonellas  e  baixos  valores  de  coliformes  fecais, 

apresentados na Tabela 3, independente dos sistemas de irrigação e das águas de irrigação 

utilizadas,  atendendo,  assim,  os  limites  fixados  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância 

Sanitária.  Logo,  não  foi  verificado  comprometimento  da  qualidade  microbiológica  dos 

produtos analisados, classificando-os aptos ao consumo humano.
Tabela 3. Características microbiológicas das melancias coletadas nos diferentes tratamentos

Fonte: Rego et al, 2005.

Em relação à produção verificou-se que a maior produtividade (23,1 t.ha-1) foi obtida 

pelo tratamento com esgoto + metade da adubação recomendada, como pode ser observado 

na Tabela 4.
Tabela 4. Valores médios da produtividade da melancia irrigada por sulco

Fonte: Rego et al, 2005.

O resultado da pesquisa demonstrou que na irrigação por sulco, a maior produtividade 

da melancia ocorreu no tratamento 4 (esgoto + 1/2 da adubação  recomendada), enquanto 



nas demais variáveis (tamanho do fruto, peso da semente e área foliar) não houve diferença 

significativa entre os tratamentos e que a equivalência das variáveis entre a irrigação com 

esgoto e a água do poço demonstrou o potencial e  viabilidade técnica e econômica no uso 

do esgoto doméstico tratado na irrigação da melancia (REGO et al, 2005).

Duarte  (2006),  avaliando  o  efeito  do  efluente  doméstico  tratado  na  cultura  do 

pimentão, quanto às características físicas, químicas e biológicas, verificou que o diâmetro e 

altura das plantas foram maiores com o uso de água residuária, além de proporcionar um 

aumento de 60% no rendimento do fruto. Em relação às qualidades microbiológicas a autora 

relata  que  os  frutos  produzidos  apresentaram-se  dentro  dos  padrões  recomendados  pela 

resolução nº 12/2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Assim, os dados apresentados mostram que algumas recomendações de sanitaristas e 

órgãos como a Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT devem ser repensadas, 

inclusive no que tange ao uso de efluente  no cultivo de plantas rasteiras (REGO et al  , 

2005).

Pereira  (2009)  avaliando  os  impactos  de  diferentes  laminas  de  efluentes  tratados, 

oriundos de UASB, nos teores  de macro e micronutrientes e elementos tóxicos no solo e em 

plantas de laranjeira Valência, durante 21 meses, observou que em comparação a irrigação 

com 100% de efluente com o controle, houve um aumento de 21% de nitrogênio (N); 41% 

de enxofre; 16% de boro (B); 100% de sódio (Na+) e redução de 21% de fosforo (P); 7,5% 

de potássio (K+); 11% de ferro (Fe2+); 30% de manganês (Mn), 23% de Alumínio(Al) e 

6,4% de Cromo (Cr), bem como uma redução na acidez ativa, acidez potencial e saturação 

de alumínio, potássio (K+) e chumbo (Pb) no solo.

Mendonça (2003) avaliando a resposta da cultura do milho à irrigação com efluente 

de lagoas de estabilização, bem como o potencial da agricultura irrigada com o tratamento 

de  polimento,  concluiu  que  a  fertirrigação  com  efluente  aumentou  a  eficiência  de 

aproveitamento de nitrogênio pela cultura do milho, apresentando também maiores valores 

da razão Produtividade x N aplicado nos tratamentos irrigados, em relação aos tratamentos 

sem irrigação. Esse resultado foi semelhante aos obtidos por Nichele (2009); Júnior (2010); 

Bastos et al  (2005), os quais mostram boa resposta da cultura do milho à aplicação de 

efluentes, contribuindo para futuros ajustes do sistema de produção. 

O estado de São Paulo vem se destacando na prática do reúso planejado de efluentes 

tratados para as mais diversas atividades, seja na indústria, no urbanismo e na produção 

agrícola.  Um bom exemplo encontra-se na cidade de Populina,  localizada a noroeste do 



estado,  na  bacia  do  rio  Turvo-Grande,  que  por  12  anos  o  efluente  tratado  vem sendo 

utilizado  em  solo  cultivado  com  Brachiaria  humedicula  como  barreira  sanitária  do 

ecossistema  local,  propiciando  também  produção  de  biomassa  que  é  aproveitada  para 

alimentação  animal  (PAGANINI, 1997;  MANCUSO e  SANTOS,  2003).  Os  resultados 

desses estudos apresentaram redução significativa  de DBO, sólidos em suspensão e  dos 

níveis  de  nitrogênio,  além  da  elevação  do  nível  de  oxigênio  dissolvido,  sem  causar 

alterações nas qualidades dos solos e da água do lençol freático (PIEDADE, 2004). 

Segundo dados da Pesquisa Nacional  de Saneamento Básico – PNSB em 2008, o 

índice médio de atendimento urbano dos sistemas de abastecimento de água foi de 99,4%, 

coleta de esgoto foi 55,2% e o tratamento do esgoto foi 28,5%. No período entre 2000-2008, 

a quantidade ativa de ligações de água evoluiu de 30,6 milhões para 40,1 milhões. 

Conforme Mierzwa (2004),  não existem dados precisos sobre a geração de esgoto 

sanitário em todas as unidades do território nacional, mas é possível obter uma estimativa 

desses valores com base nos dados sobre a demanda de água para consumo humano.

Nos dados  levantados  pelo  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  -  IPEA em 

2008, apenas 47% dos municípios brasileiros possuem rede coletora de esgoto, do total de 

volume coletado de esgotos, apenas 35% recebem algum tipo de tratamento, resultando em 

cerca de 9.400.000 m3 de esgotos brutos encaminhados diariamente aos mananciais hídricos 

do país, considerando-se somente os esgotos coletados por rede. Conforme Mierzwa (2004), 

utilizando-se os índices médios de perda de água por região é possível obter a quantidade 

potencial de esgotos sanitários gerados por região, como mostra a Tabela 5. 
Tabela 5. Volume de esgotos gerado por região geográfica no Brasil

Região Volume de água 
distribuída em 2003 

(103 m3/ano)

Índices médios de 
perdas (%)a

Volume potencial de 
esgoto (103m3/ano)

Norte 962.652,4 53,98 443.012,6
Nordeste 2.978.083,7 49,34 1.508.697,2
Sudeste 9.962.170,3 41,46 5.831.854,5
Sul 1.930.736,5 42,24 1.115.193,4
Centro-oeste 896.479,7 35,74 576.077,9
Brasil 16.728.789,0 43,35 9.476.858,9 b

Fonte: Mierzwa, 2004
a  –  valores  obtidos  através  da  relação  entre  volume  de  água  produzido  e  consumido  apresentados  no 
Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2002, considerando-se companhia de abrangências regional e 
local.
b – há uma variação de 0,02 % em relação à soma dos volumes por região, devido a aproximações nos 
cálculos.



Os impactos do esgotamento sanitário repercutem sobre os usos da água, impondo 

restrições  e  riscos  ou  majorando  custos  ao  abastecimento  de  água  potável,  à  saúde,  a 

agricultura, à piscicultura, ao turismo, entre outros, e assim, ocasionando o desequilíbrio do 

meio ambiente urbano e queda na qualidade de vida da população, atingindo a cidade como 

um todo, perpassando pela escala local a regional.

Conforme exposto, há uma crescente preocupação em conservar os recursos hídricos 

de boa qualidade, reciclar e reutilizar a água em diversas atividades, essas últimas são vista 

como alternativa viável para minimizar a poluição das águas, a propagação de doenças e 

vetores, tendo consequências na saúde e no abastecimento de água para população.

3 QUALIDADE DA ÁGUA PARA AGRICULTURA

A qualidade  da  água  advinda  de  esgoto  doméstico  tratado  pode  ser  representada 

através  de  diversos  parâmetros,  que  traduzem  as  suas  principais  características  físicas, 

químicas  e  biológicas,  como  nitrogênio,  fósforo,  condutividade  elétrica  (CE),  razão  de 

adsorção  de  Sódio  (RAS),  presença  de  metais  pesados,  temperatura,  potencial 

hidrogeniônico  (pH),  demanda  bioquímica  de  oxigênio  (DBO),  coliformes  fecais,  entre 

outros, que são de suma importância para classificação e padronização de corpos hídricos, 

conforme Quadro 2.
Quadro 2. Características dos efluentes domésticos secundário

Constituintes Concentração
....................mgL-1................ 

Sólidos totais 400 – 1200
Sólidos totais suspensos 10 -  100
DBO 100 – 400
COD 10-80
Nitrogênio total 10-50
Nitrogênio – Nitrato 0-10
Nitrogênio – amônio 1-40
Fósforo total 6-17
Cloretos 40-200
Alcalinidade (Carbonato de cálcio) 200-700
Sódio 50-250
Potássio 10-40
Cálcio 20-120
Magnésio 10-50
Boro 0-1
pH* 7,8-8,1
RAS* 4,5-7,9
Fonte: Asano e outros (1985)
(*) todas as unidades em mg L-1, exceto os valores de RAS (mmol L-1) e pH



De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação – 

FAO (2010) não existe um limite fixo da qualidade das águas e seu uso é determinado pelas 

condições que controlam a acumulação dos sais e seus efeitos nos rendimentos das culturas.  

Entretanto  Ribeiro (1999) ressalta  que a qualidade  da água usada na irrigação  deve ser 

avaliada, principalmente com relação aos nutrientes (N, S, Ca, Mg, Cl, Fe e B), o sódio, 

bicarbonatos, a salinidade e pH, conforme Tabela 6).

Tabela 6. Problemas potenciais relacionados com a qualidade da água.
Fatores de 

entupimento

Unidade Níveis de risco
Nenhum Moderado Severo

pH 5,5 – 7,0 <5,5 ou >7,0 < 4,5ou >8,0
CE dS/m2 0,5 -0,75 0,75 – 3,0 > 3,0
RAS <3,0 3,0 – 6,0 > 6,0
Sólidos dissolvidos mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

325 - 480 480 - 1.920 > 1.920
Bicarbonato < 40 40 – 180 > 180
Sódio < 70 70 – 180 > 180
Cálcio 20 -100 100 - 200 >  200
Magnésio < 63 > 63 -
Boro < 0,5 0,5 - 2,0 > 2,0
Cloro < 70 70 - 300 > 300
Flúor < 0,25 0,25 - 1,0 > 1,0
Ferro < 0,2 0,2 - 0,4 > 0,4
Nitrogênio < 5 5 - 30 > 30

Fonte: Adaptada de (RIBEIRO, 1999)

Segundo  Von  Sperling  (1996),  a  turbidez  representa  o  grau  de  interferência  na 

passagem da luz através da água, conferindo uma aparência turva e aspecto desagradável à 

mesma, decorrente da concentração de sólidos suspensos, podendo ser de origem natural 

como  partículas  de  rocha,  argila,  silte,  algas  e  outros  microrganismos  e  ou  de  origem 

antrópica,  tendo como exemplo os despejos domésticos,  industriais  e erosão. Entretanto, 

apesar da Organização mundial de Saúde (OMS) não fazer nenhuma referência quanto a 

restrição da turbidez para uso de água residuária na irrigação, esse parâmetro físico é de 

acentuada importância na análise para a qualidade de água para irrigação, uma vez que  a 

turbidez limita a penetração de raios solares, restringindo a realização da fotossíntese que, 

por sua vez, reduz a reposição do oxigênio, além de poder ser usado tanto no intuito de 

avaliar a concentração de sedimentos em suspensão, como estimar-se o risco de ocorrência 

de  entupimento  nos  gotejadores  de  sistema  de  irrigação  localizada 



(ESTRELA_e_TIMM,_2008). No Brasil,  Estrela e Timm (2008); Ribeiro et  al (2005) têm 

usado o padrão estabelecido na resolução CONAMA 357/2005 que descreve o máximo de 

100  UNT para  avaliar  os  riscos  de  entupimento  de  água  residuárias  em emissores.  Já 

segundo Pitts et al (1990), somente a turbidez não pode ser parâmetro para se determinar o 

grau de risco de entupimento de emissores em sistema de irrigação.

Recentemente foi criada em Israel, uma comissão especial com objetivo de definir o 

padrão de qualidade do efluente para utilização ilimitada na irrigação e melhoria do fluxo 

de efluentes para os rios e mar, como observado na Tabela 7. Essas recomendações foram 

amplamente adotadas e recebeu validação do governo, tornando-se uma proposta projeto de 

lei (DREIZIN, 2007).
Tabela 7. Principais parâmetros de qualidades de águas residuais tratadas de acordo com o 
Comitê.
Parâmetros Unidades Limite para irrigação Afluente
Condutividade elétrica dS/m 1,4 -
DBO mg/l 10 10
ST mg/l 10 10
COD mg/l 100 70
N amoniacal mg/l 20 1,5
N total mg/l 25 10
Fósforo total mg/l 5 1,0
Cloreto mg/l 250 400
Coliformes Unid/100ml 10 200
Boro Mg/L 0,4 -
Fonte: Adaptado de  Dreizin, 2007. 

Situação semelhante se verifica na Jordânia, um dos 10 países mais carentes de água 

do mundo, e conforme Duqqah (2005), o uso de águas residuais tratadas para a agricultura 

pode  dobrar o  fornecimento  de  água para  a  Grande  Ammans,  onde  quase  metade  da 

população do país reside.

Águas residuais tratadas é um recurso valioso nacional na Jordânia, mas no passado 

seu uso era restrito devido às percepções sociais e culturais de que o efluente era impróprio 

para uso (USAID, 2011). 

Pesquisas exitosas como da Jordan University of Science and Technology em Irbid, 

utilizando água residuaria para o cultivo de alfafa, árvores frutíferas, e cactos, realizaram 

testes acerca dos riscos para a saúde de produtos cultivados com águas residuais. Na cidade 

de  Aqaba  foram realizadas  investigações  e  testes  com águas  residuais,  as  quais  foram 

utilizadas  em variedades  de  árvores  frutíferas  e  paisagismo  urbano,  provando-se  que  é 

possível e rentável cultivar árvores frutíferas em um ambiente desértico com águas residuais 



tratadas  (USAID, 2011).  Essas  e  outras  experiências  contribuíram significativamente  no 

convencimento da população quanto aos benefícios da utilização de águas residuais tratadas 

para o uso agrícola e paisagístico (DUQQAH, 2005).

Com base nessas pesquisas,  foram feitas recomendações  pelo governo da Jordânia 

sobre a adequação das águas residuais para diferentes usos, a nível nacional. A Tabela 8 

abaixo  mostra  a  qualidade  do  efluente  do  esgoto  tratado  em  diferentes  estações  de 

tratamento em relação a quatro parâmetros relevantes do ponto de vista da reutilização de 

águas residuais tratadas para fins de irrigação.
Tabela  8.Qualidade do efluente e de aptidão para irrigação agrícola (estações de tratamento 
existentes).

Estação de tratamento Qualidade do Efluente Aptidão para 
irrigaçãoColiformes 

Fecais
(1/100ml)*

Ovos 
helmintos
(Ovos/L)*

DBO5

(mg/L)**
TS 

(mg/L)**

Abu Nuseir <1.000 por 
clorina

>1,0 17 823 Irrigação restrita

Aqaba 4.700 até 1 
milhão

0 111 879 Irrigação restrita

As Samra 140.000 0 118 1.258 Irrigação restrita
Baqa 2.500 0 80 1093 Irrigação restrita
Fuhis 15.000 0 11 669 Irrigação restrita
Irbid 2.000 >1,0 51 - Irrigação restrita

(Centro)
Jerash - 0 33 1.132 Irrigação restrita

(Oriente)
karak >1.600 0 46 896 Irrigação restrita

Kufranja - 0 65 935 Irrigação restrita
Ma’na 16 milhões 0 118 945 Irrigação restrita

Madaba >15.000 0 282 1.439 Irrigação restrita
Mafraq >15.000 0 197 1.284 Irrigação restrita
Ramtha >15.000 0 239 1.546 Irrigação restrita

Salt >15.000 0 11 666 Irrigação restrita
Tafielah - 0 35 798 Irrigação restrita

Wadi Arab 1.000 0 10 - Irrigação restrita
Wadi Essir 1.600 0 50 1.084 irrigação irrestrita 

após clorina
*Dados de 1999 ou antes, se não disponível para 1999
** Dados de 1999
Fonte: Adaptado de  Duqqah, 2005. 

Com relação aos critérios de qualidade de águas residuais tratadas de acordo com a 

Jordânia Standards 893/1995, nenhum dos efluentes apresentados na tabela 8 apresentam os 

padrões para uso irrestrito para irrigação (DUQQAH, 2005).

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) criou algumas diretrizes 

para utilização de águas residuais, indicando o tipo de tratamento necessário, especificações 

de qualidade resultante de água, e as distâncias adequadas, que estão resumidos na Tabela 9.



Vários estudos estão em andamento, sendo direcionados para o desenvolvimento de 

critérios  mínimos  físico-químicos  e  microbiológicos  para a  reciclagem e reutilização  de 

águas residuais na Grécia, na Espanha e outros países.
Tabela 9. Diretrizes para a reutilização da água
Tipo  de 
Reutilização

Tratamento 
Necessário

Qualidade  da 
Água recuperada

Monitoramento 
recomendado

Distância 
recomendada

Irrigação  de: 
culturas 
alimentares 
processadas  
industrialmente

Desinfecção 
secundário

pH = 6 - 9 pH semanal 91,44_m  de  poços 
de  abastecimento 
de água potávelDBO ≤ 30 mg L-

1
DBO semanal 

Pomares  e 
vinhedos

SS =  30  mgL-1 SS diária 30,48_m  de  áreas 
acessíveis  ao 
públicoFC ≤ 200/100 ml FC diária

Cl2 residual = 1 mg 
L-1 min

Cl2 residual 
contínuo

Pastagens  para 
os  animais  de 
ordenha

Desinfecção 
secundária

pH = 6 - 9 pH semanal 91,44_m  de  poços 
de  abastecimento 
de água potável

DBO ≤ 30 mg L-1 DBO semanal

Pastagens para o 
gado

SS =  30  mg L-1 SS diária 30,48_m  de  áreas 
acessíveis  ao 
públicoFC ≤ 200/100 ml FC diária

Cl2 residual = 1 mg 
L-1 min

Cl2 residual 
continuo

Culturas 
alimentares  não 
processadas  
comercialmente

Desinfecção  de 
filtração 
secundária

pH = 6 - 9 pH semanal 15,40  m  de  poços 
de  abastecimento 
de água potável

DBO ≤ 30 mg/l DBO semanal
Turbidez≤_1 NTU Turbidez 

diariamente
FC = 0/100 ml FC diariamente 30,48_m  de  áreas 

acessíveis  ao 
público

Cl2  residual  =  1 
mg L-1 min

Cl2  residual 
continuo

Recarga  das 
águas 
subterrâneas

Local-específico

 e  uso-
dependente

Local-específico

 e uso-dependente

Depende  de 
tratamento e uso

Local-específico

Fonte: Adaptado de EPA, Manual de Projeto do Processo: Diretrizes para Reuso de Água, Cincinnati, Ohio, 
1992: Relatório  EPA-625/R-92-004 

3.1.1 Salinidade

A  salinidade  do  solo  é  um  problema  ambiental crescente  em  todo  o  mundo, 

principalmente  em regiões  áridas  e  semi-áridas, afetando  drasticamente  a  produtividade 

agrícola  e  contribui  para  agravar  o  prcesso  de  desertificação  (BRASIL,  1997; 

LIMA_et_al,_1999).  Embora  os  benefícios  da  irrigação  com  água  residuária  sejam 

incontestáveis, o seu uso pode torna-se um contribuinte para o aumento de áreas com altas 

concentrações salinas, quando essa tecnologia é utilizada sem um manejo adequado.



Os  sais  presentes  nos  efluentes  urbanos  podem  interferir,  negativamente,  na 

disponibilidade de água às plantas, pelo efeito osmótico e provocar toxicidade, pela ação do 

complexo salino ou da ação específica dos íons sódio (Na+), cloreto (Cl-), sulfato (SO4
2-), 

carbonato (CO3
2-) e bicarbonato (HCO3

-) que pode, inclusive, prejudicar a própria estrutura 

do solo. Os efeitos físicos correspondem à dispersão de argilas e degradação da estrutura do 

solo e  consequentemente,  diminuir  a permeabilidade  do solo,  como efeito  do íon sódio 

(LACERDA et al, 1998; SILVA et al, 2005). 

No que tange a presença do sódio no solo, esta pode ser em alguns casos desejáveis, 

segundo Raij (1991) a adubação com sódio tem melhorado a aceitabilidade de forrageiras 

pelos  animais,  proporcionando  um  aumento  do  consumo.  Não  obstante  o  aumento  da 

concentração do sódio pode ocorrer efeitos negativos para as propriedades do solo e ao 

rendimento das culturas, caracterizando o processo de sodificação. Devido ao seu potencial 

risco do acúmulo de sódio para o solo e a cultura, faz-se necessário a determinação dos 

níveis de Na+ na água de irrigação com efluente doméstico para possibilitar seu uso com 

segurança.

O elevado teor de sódio nos sítios de troca dos minerais de argilas diminui atração 

entre  as partículas  do solo,  provocando o efeito  da expansão e  dispersão.  As partículas 

dispersas  movimentam-se  pelo  solo  ocupando  os  espaços  porosos,  ocasionando  a 

deteorização da estrutura do solo, das propriedades de infiltração, armazenamento de água e 

aeração, culminando no comprometimento do desenvolvimento vegetativo da planta (RAIJ, 

1991;  IRVINE  e  REID,  2001).  Para  explicar  o  mecanismo  de  sodificação  do  solo 

Rengasamy e Olsso (1993) apresentou a equação de balanço de sódio, estabelecida a partir 

da somatória de entrada e saída de espécies iônicas na solução do solo.

SCMSS = (SCMai +ac + SCMs+m +SCMc+f + SCMlf) – (SCMad + SCMp+c + SCMabs)

Onde: 

- SCM SS = concentração de Na+, Ca+2 e Mg+2 na solução do solo

- ai+ac = água de irrigação + água de chuva

- s+m = solido + mineral

- c+f = corretivo + fertilizante

- lf = lençol freático

- ad = água de drenagem

- p+c = precipitação + complexação

- abs = absorção pela planta



A razão de adsorção de sódio (RAS) assume papel preponderante como característica 

a ser considerada para avaliar o possível risco de sodicidade da água de irrigação aplicada 

ao  solo  (SPOSITO  e  MATTIGOD,  1977).  A  equação  matemática  da  RAS  proposto 

originalmente  pelo  Laboratório  de  Salinidade  do  Solo  dos  Estados  Unidos 

(RICHARDS,_1954), é fundamentada na expressão do coeficiente de seletividade de troca 

de cátions, derivada da equação de Gapon. 

O método da RAS avalia os problemas de infiltração como resultado da relação do 

excesso  de  sódio  em  relação  ao  cálcio  e  magnésio.  É  a  primeira  característica  a  ser 

considerada para avaliar  o possível risco de sodicidade da água de irrigação aplicada ao 

solo. É expresso pela equação:

Quando a relação sódio/cálcio no solo excede mais que 3:1 contribui para a dispersão dos 

minerais de argila em partículas finas, que passam a ocupar os espaços de poros menores, ou se 

movimentam descendentemente (eluviação), selando a superfície e reduzindo extremamente as 

taxas de infiltração da água (MARQUES et al. 2003).

O risco de sodicidade da água é dividida em quatro classes segundo a RAS: S1 - água 

como de baixa risco de sodicidade; S2 – água como de médio risco de sodicidade; S3 - água 

com auto risco de sodicidade e S4 – água com risco muito auto de sodicidade (BERNADO, 

1989).

 O  estudo  da  condutividade  elétrica  no  solo  tem  sido  amplamente  discutida  na 

literatura por autores como Al-Nakashabandi et al (1997); Falkiner e Smith (1997) o que 

evidencia a importância desse parâmetro para avaliar a qualidade do solo.

A condutividade elétrica (CE) está associada à salinidade das águas, seu estudo no 

solo é um importante  parâmetro para que se possa expressar a habilidade que um meio 

apresenta em conduzir uma corrente elétrica, avaliar a disponibilidade de nutrientes e íons 

tóxicos, além de quantificar o potencial osmótico da água no solo.  Apesar de não existirem 

padrões legais de qualidade de água para a condutividade elétrica, de modo geral, níveis 

superiores a 100 μS cm-1 indicam ambientes impactados (CETESB, 1991).

A classificação  mais  usada  para os  solos  afetados  por  sais  tem sido a  americana, 

proposta por Richards em 1954. Essa classificação se basea na concentração de sais solúveis 

(expressa por meio de CE) extraídos da solução do solo e da razão de adsorção de sódio 



(RAS). O limite entre os solos salinos e solos não salinos aceito no meio científico é de 

4_dS_m-1 para extratos de pasta saturada do solo. Entretanto,  podemos encontrar plantas 

sensíveis a sais, que podem ser afetadas em solos cujo extrato de saturação apresenta CE 

entre 2 e 4 dS m-1. O comitê de Terminologia da Sociedade Americana de Ciência do Solo 

tem recomendado baixar o limite entre os solos salinos e não salinos para 2 dS m-1.

Conforme se pode observar  na  Tabela  10,  tanto a condutividade elétrica  quanto a 

razão de adsorção de sódio (RAS) da solução do solo são parâmetros  importantes  para 

determinar se haverá ou não danos à permeabilidade.
Tabela 10. Classificação dos solos quanto à salinidade (EUA).
SOLO CE (mmhos.cm-1) RAS (%) pH
Normal <4 <13 <8,5
Salino >4 <13 <8,5
Sódico <4 >13 - 8,5
Salino/sódico >4 >13 <8,5
Fonte: Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, 2011.

O excesso  de  sais  presentes  nos  esgotos  podem originar  efeitos  adversos  quando 

disposto sem critérios no solo. A água com alta salinidade pode causar danos aos vegetais 

pelo simples contato direto, pode também acumular-se no solo próximo do sistema radicular 

das plantas, inibindo o processo de germinação, crescimento e desenvolvimento radicular, 

tendo como consequência a redução ou perda da produtividade (PAGANNI, 1997).

A planta extrai água do solo, exercendo uma força de absorção maior do que aquela 

que contém a água para o solo. Se a planta não puder fazer o ajuste interno suficiente e 

exercer força suficiente, não é capaz de extrair água suficiente e vai sofrer estresse hídrico. 

Isso acontece quando o solo se torna muito seco ou há excesso de sal na água no solo 

aumentando a força que a planta deve exercer para extrair água e essa força adicional é 

referida como o efeito osmótico ou potencial osmótico (AYERS E WESTCOT, 1999).

Nem todas as culturas são igualmente afetadas com a salinidade mesmo solo, algumas 

são  mais  capazes  do  que  outras  para  extrair  ou  absorver  água  do  solo  salgado  e  são, 

portanto, mais tolerantes à salinidade, conforme se verifica na Tabela 11. As razões para as 

diferenças de tolerância não são bem compreendidas, mas os dados de tolerância mostram 

que existe uma faixa de 8 a 10 vezes na tolerância de sal de culturas agrícolas (AYERS E 

WESTCOT, 1999). 
Tabela 11. Índice de tolerância de algumas espécies à salinidade

Culturas Condutividade elétrica do extrato do solo
Limite (dS m-1) Porcentagem de perda (%) Classificação

Abóbora 2,5 13,0 LS
Aipo 1,8 6,2 LS



Alface 1,3 13,0 LS
Aspargo 4,1 2,0 T
Batata 1,7 12,0 LS
Batata doce 1,5 11,0 LS
Beterraba 4,0 9,0 TN
Brócolis 2,8 9,2 LS
Cebola 1,2 16,0 S
Cenoura 1,0 14,0 S
Feijão 1,0 19,0 S
Milho doce 1,7 12,0 LS
Morango 1,0 33,0 S
Pimenta 1,5 14,0 LS
Repolho 1,8 9,7 LS
Tomate 2,5 9,9 LS
Fonte: adaptado de Vitti (1989) T: Tolerante; TN: Tolerância Normal; LS: Baixa sensibilidade e S: Sensível. 

3.1.2 Presença dos macronutrientes catiônicos e aniônicos no esgoto doméstico

As espécies químicas como potássio, cálcio, magnésio, nitrogênio, fósforo e enxofre 

são continuamente excretadas pela urina humana, e suas concentrações são responsáveis por 

mais de 50% dos nutrientes encontrados nos esgotos domésticos  (BUENO  et al,  2005 ; 

BAZZARELLA  et al, 2005). Substâncias como fósforo (P) e nitrogênio (N) em excesso, 

podem provocar o processo de eutrofização dos recursos hídricos ao impactar, de maneira 

direta, os parâmetros físicos, químicos e biológicos das águas, impossibilitando seu uso para 

consumo  e  lazer,  por  isso  se  faz  necessária  a  recuperação  dos  mesmos  para  se  obter 

sustentabilidade  econômica,  social  e  ambiental,  podendo-se  assim  reutilizá-los   na 

fertirrigação, aproveitando o alto teor destes nutrientes no efluente doméstico. 

As  plantas  têm  a  capacidade  de  sintetizar  todas  as  moléculas  orgânicas  de  que 

precisam para se desenvolver a partir  da água,  do dióxido de carbono atmosférico e de 

elementos minerais, para isso utilizam a radiação solar como fonte de energia. As plantas 

absorvem os elementos presentes na solução do solo e adsorvidos nos colóides. 

Os  nutrientes  podem ser  classificados  de  acordo  com os  critérios  fisiológicos  ou 

quantitativos.  No  primeiro  caso,  são  divididos  em  quatro  grupos  conforme  as  funções 

desempenhadas  nas  plantas.  Segundo  o  critério  quantitativo,  o  carbono,  o  oxigênio,  o 

hidrogênio,  Nitrogênio,  o  fósforo,  o  potássio,  o  cálcio,  o  magnésio  e  o  enxofre  são 

designados por macronutrientes, por serem necessários em quantidades mais elevadas.

A propriedade de troca de cátions, um dos mais importantes atributos do solo, permite 

manter em forma disponível para planta, diversos nutrientes (Raij, 2010) entre esses estão 

os  cátions  macronutrientes  como  potássio  (K+),  cálcio  (Ca2+),  magnésio  (Mg2+)  e  o 



nitrogênio  (NH4
+),  que  se  comportam  como  cátions  no  solo.  A  existência  de  cargas 

negativas na superfície das partículas do solo é responsável pela propriedade de troca de 

cátions (RAIJ, 2010). Por esse motivo os cátions, de uma maneira geral, possuem menos 

problemas  de  lixiviação  ou  de  deficiência  aguda  como  de  alguns  ânions  em  algumas 

situações  particulares,  conforme  observada  na  representação  esquemática  na  Figura  2 

proposta por Raij, (2010).

                                   Figura 2. Representação esquemática da troca de cátions no solo.

As águas residuais, especialmente a partir de processamento de alimentos e de fontes 

domésticas, são conhecidas por ser elevadas em atmosfera de amônia com valores variando 

de  (10  a  50  mg  /  L),  nitrogênio  orgânico  (8  a  35mg/L),  nitrito  (desprezível)  e  nitrato 

(desprezível). (AYERS e WESTCOT, 1999; METCALF & EDDY, 2003). Segundo Ayers e 

Westcot (1999), teores acima de 5 mg/L de nitrogênio amoniacal podem apresentar riscos 

para  algumas  culturas,  provocando  crescimento  vegetativo  excessivo  em  detrimento  à 

produção  agrícola,  caules  fracos,  resultando  em  acamamento  e  dificultando  a  colheita 

mecânica. 

De  acordo  a  Legislação  Federal  Brasileira  em  vigor  CONAMA  357/2005,  o 

nitrogênio amoniacal é padrão de classificação das águas naturais e padrão de emissão de 

esgotos. A amônia é um tóxico altamente restritivo à vida dos peixes, sendo que muitas 

espécies  não  suportam concentrações  acima  de  5  mg/L.  Além disso,  a  amônia  provoca 

consumo  de  oxigênio  dissolvido  das  águas  naturais  ao  ser  oxidada  biologicamente,  a 

chamada  DBO  de  segundo  estágio.  Por  esses  motivos,  a  concentração  de  nitrogênio 

amoniacal é um importante parâmetro de classificação das águas e é normalmente utilizado 

na constituição de índices de qualidade das águas. Paganini (1997) chama a atenção para os 

riscos das altas concentrações de nitrogênio presentes na água que pode vir a atingir o lençol 

freático, podendo causar a contaminação.

O nitrogênio (N) é o constituinte de aminoácidos e nucleotídeos, sendo o principal 

nutriente para a obtenção de produtividades elevadas em culturas anuais. Nas oleaginosas, o 

nitrogênio determina o equilíbrio nos teores de proteínas acumuladas e produção de óleo, já 

que influencia o metabolismo de síntese de compostos de reserva nas sementes. Quando 

adubado com N em grandes quantidades, eleva os teores do nutriente nos tecidos e reduz a 



síntese  de  óleos,  favorecendo  a  rota  metabólica  de  acúmulo  de  proteínas  nos  aquênios 

(CASTRO et al 1999). 

Segundo Raij et al  (1991), o nível adequado do teor de nitrogênio na folha de milho 

para um desenvolvimento adequado está situado na faixa de 27,5 a 32,5 g kg. Em diversos 

trabalhos realizados com a cultura do girassol, verificou-se que com 80 a 90 kg.ha-1 de N é 

alcançada  a  produção máxima  do girassol  (SMIDERLE  et  al,  2002;  SMIDERLE  et  al, 

2004;  CASTRO  et  al,  2004).  Entretanto  o  excesso  de  nitrogênio  provoca  crescimento 

excessivo do girassol, tornando as folhas mais sensíveis, favorecendo assim a incidência de 

doenças e pragas no cultivo (MALAVOLTA et al, 1997).

O  fósforo  é  o  segundo  elemento  que  mais  frequentemente  limita  o  crescimento 

vegetal,  ele  é  absorvido pelas  raízes  principalmente  como íon ortofosfato (H2PO4
-).  Faz 

parte da estrutura de moléculas orgânicas como os nucleótidos. Os ácidos nucleicos e os 

fosfolípidos ativam muitas moléculas, sendo importante nas transferências de energia, na 

divisão celular, no aumento das células e transferência de informações genéticas. Em teores 

de 3 g kg-1 de matéria seca de gramíneas podem ser considerados como suficientes. 

O fósforo aparece em águas naturais, devido principalmente às descargas de esgoto 

sanitário.  Nesses  casos,  os  detergentes  superfosfatados  empregados  em  larga  escala 

doméstica constituem a principal fonte. Alguns efluentes industriais, como os de indústrias 

de  fertilizantes,  pesticidas,  químicas  em  geral,  conservas  alimentícias,  abatedouros, 

frigoríficos e laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas. As águas drenadas 

em áreas agrícolas e urbanas também podem provocar a presença excessiva de fósforo em 

águas naturais. 

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

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

reaproveitados  em  sua  totalidade.  Este  se  encontra  presente  em  esgotos  domésticos 

principalmente como fosfastos com teores geralmente de 6,5 a 9,0 mgL-1 de fósforo total e 

2,0 a 7,0 mgL-1 de ortofosfato solúvel (ARAÚJO, 1993).

 Entretanto Torres et al (2008) destacam que apesar da remoção de ortofosfato ser 

elevada nas estações de tratamento, não se deve desconsiderar sua liberação para meio, pela 

conversão do ortofosfato para fósforo, através da biomassa convertida em material celular 

dos organismos fotossintetizantes, e liberado para o meio em sua forma solúvel após final 

do ciclo de vida.



O fósforo é a décima segunda espécie química mais abundante encontrado na crosta 

terrestre (SCHULZE,1989) e pesar de ser dentre os macronutrientes exigido em menores 

quantidades pelas plantas,  é o segundo elemento que mais limita a produtividade nos solos 

tropicais (NOVAIS e SMYTH, 1999). Isso se dá pelo fato de que em solos desenvolvidos, 

os quais  são a maioria dos solos brasileiros, a mineralização do fósforo orgânico passa a ser 

a  fonte  principal  de  tamponamento  do  fósforo,  já  que  os  coloides  inorgânicos  atuam 

principalmente como dreno e competem com as plantas pelo fósforo (RAIJ, 1991).

O  potássio  é  o  terceiro  elemento  que  mais  frequentemente  limita  o  crescimento 

vegetal,  absorvido como íon cátion  (K+),  é  um nutriente  que não faz parte  de qualquer 

composto nas plantas, mas de forma livre regula e participa de muitos processos essenciais 

tais  como fotossíntese,  abertura  e  fechamento  de  estômatos,  absorção  de  água  do  solo, 

atividades enzimáticas, formação de amido e síntese protéica.

Segundo Bueno et al (2005); Bazzarella et al  (2005), o potássio, assim como outras 

espécies químicas são continuamente excretadas pela urina humana, e suas concentrações 

são responsáveis por mais de 50% dos nutrientes encontrados nos esgotos domésticos. 

Nem todos  os  metais  pesados  são tóxicos  e  em pequenas  quantidades  muitos  são 

essenciais  para  o  crescimento  da  planta,  transporte  de  elétrons  e  ativação  enzimática, 

transporte de carboidratos, fotossíntese, metabolismo do ácido carboxílico, Fixação do N2 e 

redução do nitrato (Fe, Mn, Mo, Zn, B). No entanto, quantidades excessivas irão causar 

acumulações indesejáveis nos tecidos da planta e as reduções de crescimento (AYERS e 

WESTCOT, 1999). Hoje é reconhecido que os traços destes elementos são facilmente fixadas e 

acumular nos solos, e por esse processo ser em grande parte, irreversível, a aplicações repetidas 

de quantidades superiores ao que a planta precisa,  eventualmente,  contamina o solo e pode 

torná-lo não produtivo ou o produto inutilizável. 

Atualmente  no  Brasil  não  existem  critérios  definidos  que  estabeleça  as  quantidades 

máximas anuais seguras de metais pesados que possam ser adicionadas ao solo via irrigação 

com  efluentes.  Entretanto  em  outros  países  como  Israel  que  estabelece  limites  para  Al 

(25,0_mg_L-1);  Zn  (3,0  mg  L-1);  Cr  (0,5  mg  L-1);  Ni  (0,5  mg  L-1);  Mo  (0,15  mg  L-1);  Cd 

(0,1_mg_L-1 ) e Co (1,0 mg L-1)  e Portugal  conforme Quadro 3.

Quadro 3. Valores analíticos das águas de rega (residual e natural) para alguns parâmetros de 
metais pesados. 
Parâmetro Unidade VMR VMA Observações

Alumínio (Al) mg/l 5,0 20 Risco de improdutividade em solos com pH¬5,5. Em solos com pH7 o 



risco de toxicidade é eliminado por precipitar o alumínio.
Boro (B) mg/l 0,3 3,75 Para solos de textura fina e em curtos períodos recomenda-se como 

concentração máxima 2 mg/l.
Cádmio (Cd) mg/l 0,01 0,05 Tóxico para o feijoeiro, beterraba e nabo em concentrações da ordem dos 

0,1 mg/l em soluções nutritivas. Recomenda-se limites mais restritivos, 
dado este irão se acumular nas plantas e no solo, podendo prejudicar o ser 
humano.

Chumbo (Pb) mg/l 5,0 20 As concentrações muito elevadas podem inibir o desenvolvimento celular 
das culturas.

Cloretos (Cl) mg/l 70 - Para a cultura do tabaco recomenda-se uma concentração inferior a 20 
mg/l, não devendo exceder os 70 mg/l.

Cobalto (Co)  mg/l 0,05 10 Tóxico em soluções nutritivas para a cultura do tomate na ordem dos 0,1 
mg/l. Tende a ser inativo em solos neutros ou alcalinos.

Cobre (Cu)  mg/l 0,20 5,0 Tóxico em soluções nutritivas com concentrações entre 0,1 mg/l e 1 mg/l 
para diversas culturas.

Crómio total Cr) mg/l 0,10 20 Por se desconhecer o seu efeito tóxico, recomendam-se limites mais 
restritivos

Ferro (Fe)  mg/l 5,0 - Não  tóxico  em  solos  bem  arejados,  mas  pode  contribuir  para  a 
acidificação do solo, tornando indisponível o fósforo e o molibdénio.

Manganés (Mn) mg/l 0,20 10 Tóxico para  um certo  número  de  culturas  desde  algumas  décimas  até 
poucos mg/l, mas normalmente só em solos ácidos.

Molibdénio Mo) mg/l 0,005 0,05 Não é tóxico em concentrações normais. Em solos ricos em molibdénio 
livre as forragens podem no entanto ocasionar toxicidade nos animais.

Zinco (Zn) mg/l 2,0 10,0 Tóxico para diversas culturas numa gama ampla, toxicidade reduzida a 
pH6 e solos de textura fina ou de solos orgânicos.

Fonte: Decreto-Lei nº 236/98 – Relativo à qualidade das águas destinada à rega. / Portugal 
Legenda: VMR -valor médio de referencia; VMA - valor máximo admitido.

4 A CULTURA DO MILHO 

O milho (Zea mays L.) constitui-se em um dos mais importantes cereais cultivados e 

consumido  no  mundo.  Devido ao  seu  potencial  produtivo  e  às  suas  multiplicidades  de 

aplicação,  tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal, assume relevante 

papel  socioeconômico,  além  de  constituir-se  em  indispensável  matéria-prima 

impulsionadora de diversificados complexos agroindustriais (FANCELLI, 2004). Sua maior 

demanda de grãos está na produção de ração para alimentação aves, suínos e gado de leite. 

Usa-se também sua parte aérea para a produção de forragem e silagem.

O ciclo da cultura compreende cinco etapas de desenvolvimento: (1) germinação e 

emergência, (2) crescimento vegetativo, (3) florescimento, (4) frutificação e (5) maturidade.

Fancelli et al (2004) sugerem que a divisão do ciclo da cultura de milho acorre em 11 

estádios distintos. A divisão tem como objetivo correlacionar o desempenho agronômico da 

planta com fatores genéticos e ambientais, como mostra a Figura 3.

                        Figura 2. Estádios Fisiológicos da cultura do milho



Fonte: Fancelli, 2004, (adaptado de Nel e Smit, 1978).

O milho é uma cultura que possui uma grande adaptabilidade, o que lhe permite ser 

cultivado  em regiões  cuja  precipitação  varia  de  300  a  5.000  mm  anuais,  sendo  que  a 

quantidade de água consumida por uma planta de milho durante o seu ciclo está em torno de 

600 mm.

A produção  de  milho  no  Brasil  caracteriza-se  pela  divisão  da  produção  em duas 

épocas  de  plantio.  Os  plantios  de  verão,  ou  primeira  safra,  são  realizados  na  época 

tradicional, durante o período chuvoso, que varia entre fins de agosto, na região Sul, até os 

meses de outubro/novembro no Sudeste/Centro-Oeste, no Nordeste esse período ocorre no 

início do ano. A segunda safra ocorre entre os meses de fevereiro ou março, quase sempre 

depois da soja precoce, predominantemente na região Centro-Oeste e nos estados do Paraná, 

de São Paulo e de Minas Gerais (FANCELLI, 2004).

Dados divulgados pela CONAB em 2006 mostram que o milho ocupou uma área em 

torno de 12,9 milhões de hectares, com produção em torno de 41,3 milhões de toneladas de 

grãos, apresentando um rendimento médio de 3.198 kg ha -1 (3.298 kg ha -1 na safra e 

2.907 kg ha -1 na safrinha).

A área cultivada com o milho Primeira Safra 2010/11, foi de 7.833,9 mil hectares, 

uma variação percentual de 1,4% maior que a área cultivada na Primeira Safra 2009/10, que 

foi de 7.724,0 mil hectares. 

Já  o  milho  Segunda Safra  (milho  safrinha)  está  previsto  o  cultivo  de 5.768,2 mil 

hectares, 9,5% maior que a área semeada na safra anterior, que foi de 5.269,9 mil hectares 

(CONAB, 2011).



Segundo  relatório  publicado  2007  pelo  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e 

Abastecimento, estima-se que até 2015, o consumo de milho por parte do segmento animal 

irá  aumentar  em 36,9%, totalizando 42,54 milhões  de toneladas  no final  do período de 

análise.

Segundo Coelho e outros (2011), apesar do alto potencial  produtivo da cultura do 

milho,  evidenciado  por  produtividades  de  10  e  de  70  t/ha  de  grãos  e  forragem, 

respectivamente, alcançadas no Brasil em condições experimentais e por agricultores que 

adotam tecnologias adequadas, o que se observa na prática é que a produção está muito 

baixa e irregular com produção 2 a 3 t de grãos/ha e 10 a 45 t de massa verde/ha. O referido 

autor considera que a fertilidade do solo seja um dos principais fatores responsáveis por 

essa  baixa  produtividade  nas  áreas  destinadas  tanto  para  a  produção de grãos  como de 

forragem.

As necessidades nutricionais de qualquer planta são determinadas pela quantidade de 

nutrientes que ela extrai durante o seu ciclo. Essa extração total  dependerá, portanto, do 

rendimento obtido e da concentração de nutrientes  nos grãos e na palhada (Tabela  12). 

Assim, tanto na produção de grãos como na de silagem será necessário colocar à disposição 

da planta a quantidade de nutriente adequado, que devem ser fornecidos pelo solo e através 

de adubações (COELHO et al, 2011).

No que se refere à exportação dos nutrientes, o fósforo é quase todo translocado para 

os  grãos  (77  a  86 %),  seguindo-se do  nitrogênio  (70 a  77 %),  do enxofre  (60  %),  do 

magnésio (47 a 69 %), do potássio (26 a 43 %) e do cálcio (3 a 7 %) (COELHO et al, 2011).
Tabela 12. Extração média de nutrientes pela cultura do milho destinada á produção de grãos e 
silagem em diferentes níveis de produtividade.

                            Fonte: Coelho et al (2011)

A planta  do milho  utiliza,  predominantemente,  o  íon amônio  (NH4+)  nos  estádios 

iniciais  de crescimento e desenvolvimento,  enquanto a forma nítrica (NO3-) é absorvida 



mais  intensamente  nos  estádios  finais  do  ciclo  (MALAVOLTA,  1997).  Esse 

comportamento pode estar relacionado à demanda energética para assimilação de N, que é 

muito superior  quando o N é absorvido na forma de nitrato,  comparativamente à forma 

amoniacal.

O uso do milho em grão e seus derivados, em algumas situações, constitui um fator 

importante desse cereal em regiões com baixa renda, a exemplo do Nordeste do Brasil, que 

tem o milho como fonte de energia para muitas pessoas que vivem no semiárido.

 A importância do milho não está apenas na produção de uma cultura anual, mas em 

todo o relacionamento que essa cultura tem na produção agropecuária brasileira, tanto no 

que diz respeito a fatores econômicos quanto a fatores sociais. Pela sua versatilidade de uso, 

pelos desdobramentos de produção animal e pelo aspecto social, o milho é um dos mais 

importantes produtos do setor agrícola no Brasil (NUNES, 2011).



5 METODOLOGIA

5.1 Localização do Experimento 

O projeto foi desenvolvido entre os meses de novembro de 2011 a março de 2012, em 

parceria  com  a  Universidade  Federal  do  Recôncavo,  no  Centro  de  Ciências  Agrárias, 

Ambientais  e  Biológicas,  localizado  no  município  de  Cruz  das  Almas  –  BA,  nas 

coordenadas 12º33'39.29" S e 39º05'16.61". 

5.2 Estrutura experimental 

O experimental foi conduzido em estufa agrícola tipo arco simples, medindo 30 x 6,0 

metros  com  pé-direito  de  4,0  metros.  O  teto  foi  revestido  de  cortinas  de  polietileno 

transparente de baixa densidade com 0,10 mm de espessura e as paredes de tela sombrite 

branca.  Na  Figura  3 apresenta-se  uma  vista  da  estufa  agrícola,  onde  se  realizou  o 

experimento.

Figura 3. Vista Frontal da estufa agrícola utilizada na condução do experimento na 
irrigação com efluente de esgoto domestico tratado.



5.3 Tipos de água utilizadas

O esgoto doméstico utilizado foi coletado quinzenalmente, na saída da lagoa aerada e 

saída da lagoa de maturação da Estação de Tratamento de Esgoto Subaé, município de Feira 

de Santana- Bahia,  e transportado em tonéis  plásticos  de 200 L até  o local  da estufa  e 

armazenado em tambores de 60 L.

Os tipos de água utilizadas na rega foram caracterizados conforme descrição a seguir: 

T0 - água de chuva sem adubação (APS); T1- água de chuva + adubação recomendada pela 

análise de solo (APA); T2 - água residuária sem adubação, coletada na saída da lagoa de 

maturação (ARF) e T3 - água residuária sem adubação, coletada na saída da lagoa aerada 

(ARE).  As  plantas  foram  regadas  de  acordo  com  os  tipos  de  água  mencionados 

anteriormente e mantidas à umidade próxima a capacidade de campo. Para os tratamentos 

T2 e T3 fez-se a rega em dias alternados com água de chuva.

5.4 Coleta e preparo do solo

O solo utilizado para o experimento foi coletado na área da Estação de tratamento de 

Esgoto  Subaé,  no  município  de  Feira  de  Santana-BA,  coordenadas  12º18’07,33’’S, 

35º55’08,35”, correspondendo a uma camada de 20 cm de profundidade de solo. O tipo de 

solo é predominantemente Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico de textura franco argilo- 

arenoso, apresentando percentual de argila, silte e areia respectivamente 32,7; 62,96; 4,34, 

Capacidade de campo de 0,40 cm3cm-3, Ponto de mucha 0,24 cm3cm-3 e Densidade do solo 

de 1,05g. Adotou-se o solo da área da referida ETE, visto que ao redor da área é possível ser 

irrigada. 

Visando a avaliação da influência dos sistemas na fertilidade do solo foi coletada uma 

amostra composta de solo, para a caracterização de atributos químicos e físicos antes da 

implantação  do  experimento.  A  amostra  composta  foi  formada  de  sete  sub-amostras 

aleatórias coletadas na profundidade de 0 - 20 cm e enviada para análise de fertilidade na 

EMBRAPA Mandioca e Fruticultura.

Para determinação granulométrica das frações minerais do solo (areia, silte e argila) 

utilizou-se o método do hidrômetro com o dispersante de hexametafosfato de sódio (NaOH 

molcL-1),  conforme  procedimento  metodológico  da  NBR  7181/84  e  classificação  pelo 

Diagrama triangular de classificação textural do solo de Atterbeg. 



Com base na caracterização da análise do solo e tomando-se como base o cálculo da 

necessidade de calagem pelo método da neutralização do Al+3 trocável,  do Al+3 mais os 

teores de Ca+3 + Mg+3 e da saturação por base (Comissão de Fertilidade do Solo do Estado 

de Minas Gerais, 1999), aplicou-se em abril de 2011 uma dose equivalente a 1.473 t.ha-1 de 

calcário dolomítico com PRNT de 95% em todos os tratamentos para a correção do solo 

antes do plantio.  Com base nas análises  de fertilidade e granulometria  do solo foi  feita 

aplicação de adubo mineral à base de NPK, com formulação 4-14-8, no tratamento APA, 

sendo usado 3,7_grama por vaso o que corresponde a uma dose de 185_kg.ha-1.

5.5 Cultura utilizada 

Como cultura indicadora do experimento utilizou-se o milho  (Zea mays), variedade 

AGROCERES 1051. A escolha se deveu ao fato do AG 1051  possuir excelente sistema 

radicular e amplitude de época de plantio. É uma variedade bastante utilizada na agricultura 

familiar, uma vez que além do bom rendimento de polpa, proporciona bons resultados como 

milho grão. Além disso é indicado para silagem por apresentar grande quantidade de massa 

verde com alta digestibilidade. 

5.6 Delineamento experimental

O experimento foi conduzidos em delineamento de blocos casualizados formado por 

05 (cinco) blocos, 04 (quatro) tratamentos e 08 (oito) repetições (unidades experimental) 

sorteadas  dentro de cada bloco,  perfazendo um total  de 160 vasos cultivados  com uma 

planta de milho, conforme  Figura 05.

5.7 Plantio e condução

Utilizou-se para tanto, vasos plásticos flexíveis de 10 dm3. Para reduzir a incidência 

de  ervas  daninhas e  evitar  a  evaporação  excessiva  nos  vasos, fez-se uma  cobertura  da 

superfície  do  solo  utilizando  espuma laminada  com 5mm de espessura  furada  ao  meio 

(aproximadamente com 7 cm de diâmetro), como mostra   a Figura 06.

Foram plantadas 3 sementes por vaso e 10 dias após a germinação, procedeu-se o 

desbaste, deixando uma planta por vaso.



5.8 Monitoramento da quantidade de água na rega

O monitoramento da quantidade de água na rega  realizou-se  com fins de manter o 

conteúdo de água no solo dos vasos próximo da capacidade de campo. O acompanhamento 

do consumo hídrico foi baseado nos pesos previamente estabelecidos, sendo três vasos por 

tratamento, escolhidos aleatoriamente. A quantidade de água necessária na rega foi obtida 

pela média das quantidades de água consumidas (mm.dia-1) para cada um dos tratamentos. 

Esses procedimentos  foram realizados sete dias por semana, em semanas alternadas. Para 

determinação dos pesos dos vasos utilizou-se um balança eletrônica digital, com precisão de 

0,01g.

5.9 Análises laboratoriais

5.9.1 Análise físico-química da água

Visando  o  monitoramento  das  características  físicas  e  composição  química  nos 

efluentes  do  esgoto  doméstico  tratado,  ao  longo  do  experimento,  foram  feitas  coletas 

quinzenais  de  amostras  de  água  preservadas  de  acordo  com  Associação  Brasileira  de 

Normas Técnicas – ABNT e APHA (2003) para analisar os seguintes parâmetros contidos 

na Tabela 13.

Tabela 13. Parâmetros Físicos e Químicos nos efluentes do esgoto doméstico tratado e seus 
respectivos métodos de análise

Figura 4. Vista geral do experimento com milho em 
estufa

Figura 5. Vaso de plantio mostrando detalhe da 
cobertura com espuma laminada



PARÂMETRO UNIDADE MÉTODO
Físico
Turbidez NTU Turbidimétrico (NBR 9896/93)
Condutividade elétrica dScm-1 Leitura em condutivímetro (NBR 14340/99)
Sólidos totais mg L-1 Gravimétrico (NBR 10664/89)
Químicos
pH - Eletrométrico (NBR 14339/99)
RAS - Richards (1954) e Rhoades (1972)
Fosfato total mg L-1 Método colorimétrico por redução com  ácido ascórbico 

(NBR 12772/92)
Alcalinidade mgL-1 CaCO3 Método por titulação direta (NBR 13736/96) 
Nitrogênio amoniacal mg L-1 Método Titulométrico  com ácido sulfúrico (NBR 

10560/88)
Sódio mg L-1 Leitura em fotometria de emissão de chama a 589 nm (NBR 

1381/97)
Potássio mg L-1 Leitura em fotometria de emissão de chama a 766,5 nm 

(NBR 1381/97)
Cálcio mg L-1 Titulométrico do EDTA (NBR 13799/97)
Magnésio mg L-1 Titulométrico do EDTA
Dureza mgL-1 CaCO3 Titulométrico do EDTA (NBR 12621/92)
Cobre mg L-1 Espectrofotometria de absorção atômica
Cadmun mg L-1 Espectrofotometria de absorção atômica
Cromo mg L-1 Espectrofotometria de absorção atômica
Maganez mg L-1 Espectrofotometria de absorção atômica
Níckel mg L-1 Espectrofotometria de absorção atômica
Chumbo mg L-1 Espectrofotometria de absorção atômica
Zinco mg L-1 Espectrofotometria de absorção atômica
Biológico
DBO5 mg L-1 O2 Incubação (20ºC, 5 dias) (NBR 12614/92)

5.9.2 Análises físicas e químicas do solo

Após cultivo foram feitas as coletas de amostras do solo, as quais foram secadas ao ar 

e enviadas para EMBRAPA Mandioca e Fruticultura para realização de sua caracterização 

química, apresentada conforme tabela abaixo.
Tabela 14. Parâmetros físicos e químicos do solo e seus respectivos métodos de análise
PARÂMETRO UNIDADE MÉTODO
Condutividade elétrica (CEes) dScm-1 Extrato da pasta saturada do solo + condutivímetro
pH em H2O - Extrato da pasta saturada do solo + Eletrométrico
Matéria Orgânica (MO) gKg-1 Bicromato de potássio a 0,2_molL-1

K+ e Na+ Extração com solução de Mehlich 1:
P mg dm-3

Valor V % V% = (S/ T) x 100 
Valor S Cmolc dm-3 S = Ca²+ +Mg²+ + K+

Capacidade  de  troca  de  cátions 
(CTC)

Cmolc dm-3 CTC efetiva = SB + Al

Acidez  potencial  (hidrogênio  + 
alumínio)

Cmolc dm-3 Acetato de cálcio

Alumínio trocável (Al3+) Cmolc dm-3 Extrato de solo com NaOH 0025 mol L-1

Ca2+, Mg2+ Cmolc dm-3 Extração com KCl 1 mol L-1

PST % (Na+/CTC)x100



5.10 Determinação das variáveis relacionadas à cultura

As variáveis relacionadas à cultura foram as seguintes: altura da planta; área foliar; 

produção de matéria seca e concentração de nutrientes na planta inteira. 

5.10.1 Determinação da altura da planta (AP) 

A  altura  do  milho  foi  avaliada  quinzenalmente,  a  partir  de  15  DAE  (dias  após 

emergência)  até  75 DAE de acordo com a metodologia  de (BENINCASA, 2003).  Para 

determinação da altura efetuou-se medição com auxílio de trema metálico, considerando o 

comprimento correspondente à base do solo até a bainha da última folha.

5.10.2 Determinação da área foliar

A área foliar teve como base a metodologia descrita por TOLLENAAR (1992). Para 

tanto se mediu o comprimento (C) e a largura (L) das folhas verdes intactas de cinco plantas 

por tratamento,  escolhidas  ao acaso.  Para cálculo de área foliar  foi  utilizada  a  seguinte 

expressão: AF = C x L x 0,75

Onde: 

C = comprimento da folha

L = largura da folha.

0,75 = fator de correção

5.10.3 Produção de matéria seca e análise foliar

Na décima semana pós-emergência do milho, o material verde foi acondicionado em 

saco  de  papel,  identificado  e  levado  ao  laboratório,  onde  foi  pré-seca  em  estufa  de 

circulação forçada de ar a 65oC. Após a secagem até peso constante, as amostras foram 

pesadas e moídas em moinho tipo Willey, com peneira com crivos de 1 mm e armazenadas 

em potes plásticos identificados. Em seguida, as amostras foram remetidas ao Laboratório 

de Análises Foliar/ Departamento de Química – Universidade Federal de Lavras - MG, para 

as respectivas análises dos teores de macro (N, P, K+, Ca2+, Mg2+,S-) e micronutrientes (Fe2+, 

Mn2+, Cu2+ e Zn2+) do tecido foliar de acordo com metodologia proposta por Malavolta et al.

(1997).



Os dados coletados foram submetidos à comparação das médias pelo teste de Tukey a 

5% e interpretados por meio de análise de variância. Utilizou-se nas análises estatísticas o 

programa ASSISTAT versão 7.5 BETA.



6 RESULTADO E DISCUSSÃO

A seguir são apresentados e discutidos os resultados das análises físico-químicas da 

água de  chuva,  lagoa  facultativa,  lagoa  aerada,  análise  química  do solo  e  das  variáveis 

agronômicas da cultura do milho.

6.1 Qualidade do efluente e da água usados na irrigação

A qualidade da água e dos efluentes foi monitorada de junho de 2011 a fevereiro de 

2012, sendo os resultados apresentados na Tabela 15.
Tabela 15. Resultado da Qualidade do efluente e da água usados na irrigação da cultura do milho no 
período de junho de 2011 a fevereiro de 2012.

Atributos Unidade Água de 
chuva

Água 
efluente da 

Lagoa 
facultativa

Água 
efluente da 

Lagoa 
aerada

Turbidez NTU 1,32 101,80 66,60
Condutividade elétrica dScm-1 57,85 949,33 1114,00
Sólidos totais mg L-1 23,00 580,67 515,33
pH - 5,80 8,27 7,70
RAS - 0,00 13,90 13,50
Fosfato total mg L-1 0,87 54,67 40,67
Alcalinidade mgL-1

 7,33 142,67 230,00
Nitrogênio amoniacal % 0,19 3,36 11,39
Sódio mg L-1 0,00 245,00 222,00
Potássio mg L-1 0,39 62,33 70,00
Cálcio mg L-1 0,00 44,67 46,00
Magnésio mg L-1 0,00 4,21 2,75
Dureza (CaCO3) mgL-1 0,00 62,00 57,33
Cobre mg L-1 0,000 0,008 0,011
Cádmio mg L-1 0,000 0,000 0,000
Cromo mg L-1 0,000 0,004 0,005
Maganes mg L-1 0,030 0,044 0,0334
Níquel mg L-1 0,0033 0,0433 0,0375
Chumbo mg L-1 0,0021 0,0033 0,0039
Zinco mg L-1 0,0273 0,1543 0,2383
DBO5(O2) mg L-1 2,00 47,00 42,67

Com base nos resultados elencados na Tabela 15, observa-se que as concentrações das 

variáveis analisadas nas amostras dos efluentes, apresentam-se adequadas para uso agrícola 



se comparadas com padrões utilizados internacionalmente (ASANO et al, 1985; RIBEIRO, 

1999; DREIZIN, 2007) exceto para os valores de sólidos Totais, RAS, fósforo e potássio, 

que apresentaram concentrações fora dos padrões analisados.

6.1.1 Turbidez

O conjunto de resultados obtidos permite inferir que a turbidez das águas analisadas 

não apresenta riscos para uso agrícola, visto que suas médias apresentaram-se dentro dos 

valores encontrados por diversos autores do Brasil entre eles Estrela (2008); Timm (2008), 

Ribeiro  e  outros  (2005).  Em  seus  trabalhos  esses  autores  observaram  que  o  padrão 

estabelecido na resolução CONAMA 357/2005, de no máximo 100 UNT, pode também ser 

usado para avaliar os riscos de entupimento de emissores por água residuária. 

6.1.2 pH da água

Os  valores  de pH das  águas  analisadas  se  encontram na  faixas  5,8  a  8,27.  Esses 

valores  de  pH do esgoto doméstico  tratado estão próximos  dos  encontrados  por  Santos 

(2004) e Duarte (2006) que obtiveram média de pH de água residuária (esgoto doméstico) 

situadas na faixa entre 7, 7 a 7,9. Segundo Ayers e Westcot (1999), a gama de pH normal 

para a água de irrigação é 6,5 - 8,4. Nesse contexto, o pH dos efluentes da lagoa aerada de 

7,7 e da lagoa de maturação de 8,3 encontram-se dento da faixa de recomendação, o que 

segundo Brady (1983), Ayers e Westcot (1999) permite seu uso sem causar prejuízos na 

absorção dos nutrientes pela raízes e no equilíbrio nutricional da planta. Entretanto, esses 

valores são contestados por Ribeiro (1999), que em seus estudos, quanto ao potencial de 

risco de qualidade da água,  classificou os valores < 4,5 ou > 7,0 de pH como de risco 

moderado a severo para uso agrícola.

Sólidos totais

Quanto à concentração de sólidos totais,  os resultados das análises mostraram que 

houve maior  média no efluente da lagoa facultativa 580 mg.L-1  , seguido da lagoa aerada 

515mg.L-1 + água de chuva 23 mg.L-1  , respectivamente. Segundo Asano e outros (1985), 

esses valores estão dentro dos padrões mundiais, mas levando-se em consideração os limites 

estabelecidos por Ribeiro (1999), somente as concentrações de STD abaixo de 480 mg.L-1, 

não apresentam efeitos prejudiciais as plantas. Segundo o referido autor, valores entre 480 a 



1920 mg.L-1 apresentam risco moderado e acima de 1920 mg.L-1  provoca danos severos às 

plantas. 

Segundo Oliveira (2000), avaliando a influência da aplicação de água residuária de 

suínocultura nas taxas de infiltração em solo Podzólico Vermelho-Amarelo, observaram que 

o aumento na concentração de sólidos totais 2,4; 7,0; 16,3 e 26,9 g L-1 provocou redução na 

capacidade de infiltração do solo com aplicações sucessivas. Nesse sentido podemos aferir 

que as águas da lagoa de maturação e aerada, da estação de tratamento de esgoto doméstico 

da bacia do Subaé, apresentam risco moderado para sólidos totais.

6.1.3 Sódio

Os valores médios de sódio do efluente tratado da lagoa de maturação 245 mg.L-1 e 

da lagoa aerada 222 mg.L-1 são classificados quanto ao potencial de risco de qualidade da 

água por Ribeiro (1999) em nível de dano severo. Tais níveis condizem com alta restrição à 

toxidade  de  sódio  (Na+).  O  problema  de  toxicidade  comumente  vem acompanhado  ou 

potencializa os riscos de salinidade ou de infiltração e podem aparecer, mesmo quando a 

salinidade for baixa. Estudo sobre qualidade da água para irrigação em Mossoró-RN por 

Morais et al (1998), concluiu que os problemas de toxicidade pelo sódio podem ocorrer com 

uso continuado de cerca de 25% das águas, através de irrigações superficiais, sendo que 

esse valor aumenta para cerca de 60% quando a irrigação é feita por aspersão.

Outro  aspecto  importante  do  sódio,  segundo  Doneen  (1975),  refere-se  às  altas 

concentrações  que  afetam  o  metabolismo  da  planta  em  vários  aspectos,  provocando 

mudanças na sua morfologia, bem como prejudicando a germinação, o tamanho dos ramos, 

das folhas e de outras partes da planta.

6.1.4 Razão de adsorção de sódio e Condutividade elétrica

Considerando  possíveis  problemas  de  salinização  do  solo,  os  valores  médios  dos 

efluentes encontrados permaneceram dentro da faixa de 13,50 a 13,90 para RAS e 949 a 

1114µS/cm para CE, sendo a da água classificada como C3-S3. Segundo diagrama para 

interpretação da qualidade da água para irrigação de Bernado (1989), conforme Figura 6, os 

efluentes  em  estudo  estão  classificados  como  de  alta  restrição  para  uso  em  irrigação, 

levando-se  em consideração  a  salinidade  e  alcalinidade  (sodicidade).  As  concentrações 

médias de RAS e CE encontrados nos efluentes comparando-os com os padrões para uso 



agrícola  estabelecido  pela  Ayers  &  Westcot  (1999),  permite-se  aferir  que  os  efluentes 

utilizados  neste  estudo apresentam risco  alto  de salinidade  e  redução da  capacidade  de 

infiltração.  Estes  resultados  demonstram  que  a  qualidade  do  efluente  da  estação  de 

tratamento Limoeiro para fins de uso agrícola necessita de cuidado gradual na seleção das 

culturas e nas alternativas de manejo, de modo a não afetar o rendimento das culturas. 

Figura 6. Diagrama para interpretação da qualidade da água para irrigação (BERNADO, 1989).

6.1.5 Dureza, Cálcio e Magnésio

Os valores médios de dureza, cálcio e magnésio obtidos nos efluentes da lagoa de 

maturação, na lagoa aerada e na água de chuva utilizada foram respectivamente 62; 57 e 0 

para dureza, 44; 46 e 0 para cálcio e 4;  3; e 0 para magnésio. Conforme a classificação de 

Sawyer et al (1994), as águas em questão são consideradas moles,  pois possuem dureza 

menor que 50 mg.L-1 CaCO3. De acordo com Ayers & Westcot (1999), os teores normais 

para a irrigação são de 0 – 20 mg.L-1 para o Ca e 0 - 5 mg.L-1 para o Mg. Segundo esta 

classificação, os teores de Ca nos efluentes analisados foram maiores que o permitido para a 

água  de  irrigação.  Os  valores  encontrados  permitem  classificar  as  águas  da  lagoa  de 

maturação e lagoa aerada em moderadas, pois se encontra entre 50 e 150 mg.L-1 de CaCO3. 

Apesar  das  águas  mais  duras  interferirem  negativamente  na  produtividade,  devido  à 

elevação do pH, diminuindo a absorção de nutrientes pelas plantas, Maia e outros (1998) 

ressaltam  que  a  presença  de  uma  maior  dureza  na  água  de  irrigação,  é  um fator  que 

contribui para proceder à correção do solo.



6.1.6 Fosfato e Potássio

As concentrações de ortofosfato e potássio para lagoa de maturação de 54 mg.L-1 e 

65_mg.L-1 e  para a lagoa aerada de 40 mg.L-1 e  70 mg.L-1 foram acima das médias  dos 

valores  de  esgotos  domésticos  apresentadas  por  (ASANO  et  al,  1985;  ARAÚJO, 1993; 

AYERS & WESTCOT, 1999; METCALF & EDDY, 2003; DREIZIN, 2007). O excesso de 

fósforo pode provocar o processo de eutrofização dos recursos hídricos ao impactar,  de 

maneira direta, nos parâmetros físicos, químicos e biológicos das águas, impossibilitando 

seu  uso  para  consumo  humano.  Entretanto,  para  o  uso  na  agricultura,  teores  altos  dos 

compostos de fósforo não são reportados na literatura como causadores de problemas às 

culturas agrícolas, podendo ser reaproveitados em sua totalidade. 

Em relação aos teores de potássio encontrados nas análises, não se pode considerá-los 

como uma limitação ao uso agrícola. Bahri (1998) avaliando o uso potencial  de esgotos 

domésticos obteve concentração de potássio igual a 52 mg L-1, sendo que o mesmo não 

relatou problemas devido ao uso de esgotos domésticos tratados com uma concentração de 

potássio superiores ao apresentados por (ASANO et al, 1985; ARAÚJO, 1993; AYERS & 

WESTCOT, 1999; METCALF & EDDY, 2003; DREIZIN, 2007). Nesse sentido necessita-

se de maiores estudos em relação ao efeito da concentração de potássio e de fósforo dos 

efluentes domésticos em solos brasileiros. 

6.1.7 Nitrogênio amoniaca

Nos  tratamentos  estudados  observou-se  maiores  concentrações  de  nitrogênio 

amoniacal  nos  efluentes  da  lagoa  aerada  de  11,39  mg.L-1 e  da  lagoa  facultativa  de 

3,36_mg.L-1 enquanto na água de chuva a concentração esteve em 0,19 mg.L-1. De acordo 

com Ayers  e  Westcot  (1999)  teores  acima de 5 mg.L-1 de  nitrogênio  amoniacal  podem 

apresentar  riscos  para  algumas  culturas,  provocando  crescimento  vegetativo  excessivo, 

dificultando a  colheita  mecânica  e resultando em perda de produção.  Nessa perspectiva 

nota-se que o efluente da lagoa aerada apresentou níveis de nitrogênio amoniacal acima de 

5_mg.L-1,  o  que  é  um  fator  preocupante,  já  que  seu  uso  na  agricultura  exigiria  um 

acompanhamento  constante  para  evitar  toxidade  na  planta  e  o  comprometimento  da 

produção (MALAVOLTA et al, 1997), como também da contaminação do lençol freático 

pela percolação da amônia em forma de nitrato (PAGANINI, 1997).



Todavia, Bhumbla (2012) ressalta que a intensidade do processo de contaminação não 

depende somente da quantidade de nitrogênio adicionado ou presente no solo, mas também 

da permeabilidade do solo, das condições climáticas (pluviosidade), bem como do manejo 

da irrigação e da profundidade do lençol freático ou aquífero. 

6.1.8 Demanda biológica de oxigênio

Os  valores  médios  de  DBO  dos  efluentes  analisados,  durante  todo  o  período  da 

pesquisa, 47 mgL-1 para lagoa facultativa de 42 mg.L-1 para lagoa aerada, apresentaram-se 

dentro dos padrões descrito por Metcalf & Eddy (2003) para esgoto doméstico tratados com 

intervalo entre 20 a 250 mg.L-1. Não obstante, Dreizin (2007) relata que a comissão especial 

de Israel responsável pela padronização da qualidade do efluente para utilização ilimitada na 

irrigação, determinou valores de DBO até 10 mg.L-1, a Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos - EPA  em 1992  estabeleceu que águas com valores de DBO inferiores a 30 

mg.L-1 podem ser usadas para a produção de cultura alimentares e pastagem. Com base no 

exposto, observa-se que apesar dos efluentes lagoa aerada e lagoa de maturação estarem 

dentro dos padrões característicos de efluentes doméstico tratado, seu uso para fins agrícola 

necessita  de  redução  dos  valores  de  DBO para  níveis  recomendado  na  literatura.  Com 

relação ao valor de DBO da água de chuva (2,0 mg.L-1), a mesma apresenta-se dentro dos 

padrões de água potável, sem restrição para uso agrícola. 

6.1.9 Metais pesados

As  concentrações  de  metais  pesados  encontrados  nos  efluentes  (Cobre,  Cádmio, 

Cromo, Maganes, Níquel, Chumbo e Zinco) apresentaram valores-traços referenciados na 

literatura  como  abaixo  do  nível  crítico,  podendo  ser  usado  na  irrigação  sem  risco  de 

problemas  de  toxidez  para  as  plantas.  Para  o  estudo  realizado,  adotaram-se  as 

recomendações  de  Israel  Ministery  of  the  Environment  –  News (2012),  Decreto-Lei  nº 

236/98 do ministério do meio ambiente de Portugal. O motivo dos teores médios ficarem 

abaixo dos estabelecidos pela literatura citada, pode ser atribuído ao fato de que os efluentes 

utilizados neste trabalho são predominantemente de origem doméstica. 



6.2 Análise de macronutrientes e atributos químicos do solo 

Após o término do experimento, foram determinados os teores de P, K+, Ca2+, Mg2+, 

Ca2++Mg2+, Al3+, Na+, H++Al3+, matéria orgânica (MO), Soma de Base (S), CTC, valor V, 

pH  e CE do solo, com o intuito de verificar  as mudanças ocorridas após o período de 

cultivo (Tabela  16).  De maneira  geral  observou-se alteração  química,  agronomicamente, 

relevantes no solo após tratamento com efluentes doméstico.
Tabela  16. Caracterização química do solo antes e após cultivo do milho com efluente de esgoto 
doméstico tratado

Atributos Antes do cultivo Após cultivo
Solo testemunha APS (T0) APA(T1) ARF(T2) ARE(T3) CV

pH  em água 4,80 5,00a 4,60a 5,20a 5,10a 5,86
P (mg dm-3) 2,00 1,00a 1,00a 1,00a 1,00a 21,92

K+(Cmolc dm-3) 0,11 0,02a 0,02a 0,02a 0,03a 25,98
Ca2+(Cmolc dm-3) 0,90 1,30c 1,50a 1,40b 1,40b 0,51
Mg2+(Cmolc dm-3) 0,50 1,00a 1,10a 1,10a 1,00a 25,35

Ca2+ + Mg2+(Cmolc dm-3) 1,40 2,30a 2,60a 2,50a 2,40a 13,84
Al3+(Cmolc dm-3) 0,70 0,10ab 0,20a 0,00b 0,10ab 35,36
Na+(Cmolc dm-3) 0,02 0,04b 0,06b 0,31a 0,31a 24,53

H+ + Al3+(Cmolc dm-3) 4,73 2,97a 3,08a 2,75a 2,64a 3,73
S(Cmolc dm-3) 1,53 2,36b 2,67a 2,84a 2,74a 2,69

CTC (Cmolc dm-3) 2,26 5,33a 5,75a 5,59a 5,38a 3,44
V (%) 24 44a 46a 51a 510a 4,66

MO (g/kg) 14,90 11,38a 11,90a 11,90a 11,1a 4,26
CE (µS cm-1) 240,7 467,0c 1387,3a 1151,3b 1129,0b 7,36

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade.
Legenda:  APS (T0)  =  Água  de  chuva  sem adubação;  APA(T1)  =  Água  de  chuva  com adubação  NPK; 
ARF(T2) = Água residuária lagoa facultativa; ARE(T3) = Água residuária lagoa facultativa; CV=Coeficiente 
de Variação.

6.2.1 Fósforo, Potássio, Cálcio e Magnésio

Os  teores  de  fósforo,  potássio,  cálcio  e  magnésio  não  apresentaram  diferenças 

significativas no período avaliado. Os teores dessas espécies presentes naturalmente no solo, 

mesmo antes do experimento, estiveram em níveis muito abaixo, como se pode verificar na 

Tabela 17. Mesmo com o uso da adubação NPK no tratamento APA, não foi encontrado 

efeito residual de P e K no solo ao final do experimento. Os teores desses elementos foram 

inferiores  aos  existentes  no  solo  antes  do  plantio  e  irrigação  em todos  os  tratamentos, 

indicando que houve uma absorção pelas plantas maior que as quantidades acrescentadas 

pela adubação e pelas águas residuais (ARF e ARE).



Os resultados para os teores de Ca+2 e Mg+2 se mostraram coerentes, visto que esses 

elementos foram adicionados ao solo, em todos os tratamentos, antes do cultivo do milho. O 

menor teor de Ca+2 encontrado no solo irrigado com da água de chuva (APS), em relação 

aos demais tipos de água, provavelmente é devido ao fato desse elemento não se encontrar 

presente na água da chuva (Tabela 17).

Tabela 17. Valores de referência para a interpretação de resultados referentes às análises 
químicas do solo

Atributos Muito Baixo Baixo Adequado Alto
P – resina (mg dm-3) Até 6,0 6,0 a 15,0 15,0 a 40,0 > 40
K+ (cmol dm-3) Até 0,7 0,7 a 1,5 1,5 a 3,0 > 3,0
Ca2+ (cmol dm-3) Até 2,0 2,0 a 3,0 3,0 a 5,0 > 5,0
Mg2+ (cmol dm-3) Até 0,3 0,3 a 0,5 0,5 a 0,8 > 0,8
Fonte: Adaptado de Fancelli (2004).
Outra  possível  causa  para  a  inexistência  de  diferenças  nos  teores  de  P  entre  os 

tratamentos com as água dos efluentes da lagoa de maturação e lagoa aerada (ARF e ARE) 

e aquele  com água de chuva e adubação (APA) está  relacionada  a grande afinidade  do 

fósforo com o cálcio. Em meio rico em cálcio, como os esgotos domésticos, o fósforo pode 

formar composto mais estável como fosfato bicálcico, octocálcico e hidroxiapatita, que são 

compostos fosfatados altamente estáveis,  com quase 100% de seu fósforo na forma não 

lábil.  (GIANELLO et  al ,1995;  MALAVOLTA, 1992;  SOUSA & VOLKWEISS, 1987; 

RHEINHEIMER, 2000). 

Duarte (2006) aplicando água residuárias proveniente de esgoto doméstico tratado em 

pimentão,  não observou diferença estatística  pelo teste  Tukey para os teores de fósforo, 

cálcio  e  magnésio  no solo após  tratamento.  Segundo a  referida autora,  esse resultado é 

devido ao fato de que o aporte de fósforo, potássio, cálcio e magnésio pela irrigação com 

esgoto não foram altas o suficientes para provocar o acúmulo dos mesmos no solo a curto 

prazo. O que pode justificar o fato de que apesar dos efluentes apresentarem altos teores de 

fósforo, cálcio e potássio (Tabela 15), sua aplicação no solo não elevou as concentrações 

dos mesmos no solo.

Resultado semelhante foi encontrado por Santos (2004), que analisando o efeito da 

irrigação com esgoto no solo cultivado com capim tifitton 85, obteve redução para potássio, 

cálcio e magnésio em todos os tratamentos com efluente em camadas de 10-20 e 20-40 cm 

de profundidade. Segundo Santos (2004); Heyer et al (1990) a redução do cálcio e magnésio 

no solo irrigado com esgoto doméstico pode ter  ocorrido devido ao aumento do teor de 

sódio no solo. 



6.2.2 Matéria orgânica e pH no solo

De acordo com a  Tabela 16 apesar de não haver diferença significativa pelo Teste 

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, o solo que recebeu adição de efluente doméstico 

apresentou um ligeiro aumento de pH, entre 0,1 e 0,2 unidades. Outros trabalhos também 

descrevem resultados semelhantes de pequenas magnitudes no valor de pH em solos, após 

cultivados com esgoto (AL-NAKSHABANDI  et al, 1997; FONSECA, 2001; BISCARO, 

2003; SANTOS, 2004; DUARTE, 2006). 

Outros pesquisadores apresentam explicações diversas para o aumento do pH do solo, 

entre eles podem ser citados Stewart (1990) e Duarte (2006) que relacionam o aumento do 

pH  do solo ao alto pH do efluente; Bolan et al (1991) e Falkiner & Smith (1997) atribuem o 

aumento do pH ao aporte de cátions trocáveis e ânions advindos de efluente. Já Friedel et al 

(1999)  apontam como  causa  o  aumento  do  processo  da  nitrificação  do  NO3
- em  solos 

irrigado com efluente, pelo consumo de um mol de H+ por mol de NO3
-; Fonseca (2001) 

ressalta que associado aos fatores descrito anteriormente, a baixa CTC do solo e aporte de 

alcalinidade pelos efluentes também contribuem para o aumento do pH no solo.

Em relação ao teor de matéria orgânica (MO) do solo observou-se uma diminuição, 

em todos os tratamentos. Esse resultado pode ter sido influenciado pela adição do calcário 

aplicado em todos os tratamentos antes do experimento, devido ao estímulo à decomposição 

mediante  a calagem, atribuído ao aumento população dos microrganismos decorrente  da 

elevação  do  pH do  solo.  Esse  comportamento  foi  observado  no  trabalho  realizado  por 

Albuquerque e outros (2000), que estudando o efeito da calagem nas propriedades físicas e 

eletroquímicas de um Latosolo Bruno concluiu que a adição de calcário diminuiu o teor de 

matéria orgânica do solo. Outra explicação para esse comportamento seria a presença de 

altos teores de nitrogênio em efluentes secundários, o qual é susceptível a decomposição 

microbiana  do  solo,  que  por  sua  vez,  o  transforma  em compostos  inorgânicos  simples 

(amônia e nitrato) facilmente disponíveis para as plantas (FEIGIN et al, 1991)

De acordo os resultados dos trabalhos de Duarte (2006); Azevedo & Oliveira (2005); 

Biscaro (2003) a adição de esgoto doméstico tratado não influenciou no teor de matéria 

orgânica  do  solo.  Essas  discussões  reforçam  a  hipótese  de  que  a  redução  da  matéria 

orgânica do solo neste trabalho não foi influenciada pela adição de efluentes domésticos 

tratados.



6.2.3 CTC, valor (S) e valor V

O estudo mostrou que houve um maior aumento no complexo sortivo do solo nos 

tratamentos com efluente doméstico (ARF e ARE), elevando o valor V de 24% antes do 

tratamento para 51% e soma de base de (1,53 cmolc dm-3) para mais de (2,7 cmolc dm-3), 

não havendo diferença estatística para CTC que foi pouco maior no tratamento APA (5,75 

cmolcdm-3-)  em  relação  ao  ARF  (5,59  cmolc  dm-3)  e  ARE  (5,38  cmolc  dm-3) 

respectivamente.

De  maneira  geral,  embora  apenas  o  tratamento  T0  tenha  apresentado  diferença 

significativa pelo teste Tukey a 5%, a irrigação com efluentes domésticos tratados (ARE e 

ARF)  elevou  seu  nível  de  fertilidade  do  solo,  podendo os  solos  após  o  tratamento  ser 

enquadrados de fertilidade média (Tabela 18), apresentando valor V>50% e passando de 

distrófico (baixa fertilidade) para eutrofico (média/alta fertilidade). 
Tabela 18. Classificação dos parâmetros do complexo sortivo (valor S, V e CTC) utilizados para 
fins de fertilidade do solo. 
Classificação S(cmolc/dm3) V (%) CTC (cmolc/dm3)
Alto mais de 6 mais de 60%; mais de 10
Médio 4 a 6 35 a 60%; 6 a 10
Baixo menos de 4 menos de 35%; menos de 6
Fonte: adaptado de BRASIL (1973)

6.2.4 Sódio e Condutividade elétrica

Considerando-se a presença Na+ no solo, observa-se que seus teores no solo dos vasos 

dos tratamentos ARF e ARE, apresentaram concentrações maiores desse íon que os demais 

tratamentos (APS e APA) ao final do ciclo. A aplicação de efluente doméstico tratado no 

solo  proporcionou  um  aumento  de  aproximadamente  de  675%  em  comparação  ao 

tratamento  APS.  Resultados  semelhantes  foram encontrados  por  Sandri  (2009)  em seu 

trabalho que avaliava a variação dos constituintes químicos do solo devido à aplicação de 

esgoto doméstico tratado e água de um depósito de fonte superficial, durante dois ciclos da 

alface (Lactuca sativa L.), obteve uma elevação do teor de sódio no solo em 188% com 

aplicação de água residuária.  Pereira (2009) avaliando as alterações químicas no sistema 

solo-planta irrigado com efluente de esgoto doméstico tratado no cultivo de citros, observou 

que ocorreu um aumento de 500% do teor de sódio em relação ao tratamento.

Jnad e outros (2001) também notaram aumento na concentração de sódio no solo, 

decorrente da aplicação de esgoto sanitário tratado via sistema de irrigação por gotejamento 

superficial, em áreas cultivadas com gramíneas. Da mesma forma Sousa (2006) estudando o 



uso de água proveniente de esgoto doméstico tratado na produção de pimentão verificou que 

os teores de sódio aumentaram com a utilização dessa água. Segundo Sandri et al (2009) e 

Sousa (2006) esse aumento de sódio no solo pode ser atribuído à grande quantidade desse 

íon presente nos efluentes domésticos tratados. Foi verificado também um aumento no teor 

de sódio no solo ao utilizar-se a água de chuva + NPK (APA), porém em menor magnitude 

(50%) que o observado no solo irrigado com efluentes (ARE e ARF), o que pode estar 

relacionado com a presença de Na como impureza na composição do adubo ou até mesmo 

do calcário. Todavia, não é conhecida a razão pela qual este valor aumentou ao longo do 

ciclo de cultivo, uma vez que na análise da água de chuva não foi detectada a presença de 

sódio (Tabela 15).

Este aporte de Na+ ao solo é um fator preocupante em relação ao uso da irrigação com 

água residuária. A possibilidade de acúmulo de desse íon ao longo do tempo no solo deve 

ser monitorado para evitar a ocorrência de dispersão de argilas e a consequente diminuição 

da  taxa  de  infiltração  que  inibi  o  desenvolvimento  do  sistema  radicular  das  plantas, 

prejudicando sua produção (PAGANNI, 1997). Se necessário, devem ser adotadas práticas 

especiais de manejo, como aplicação de lâminas de lixiviação com água-doce.

Observou-se um percentual de sódio trocável (PST) para o solo original de 0,88% 

antes de ser submetido à calagem e a irrigação. Verificou-se que todos os tratamentos ao 

final  do  ciclo,  apresentaram  PST  inferiores  ao  limite  crítico  de  15%,  conforme  valor 

estabelecido pelo Laboratório de Salinidade dos estados Unidos (USDA), apesar de todos os 

tratamentos apresentarem valores de PST maiores que o solo original (Tabela 19). 
Tabela 19. Valores de PST observados no final do ciclo.

Tratamento PST final (%)
APS (T0) 0,75
APA(T1) 1,04
ARF(T2) 5,54
ARE(T3) 5,76

Legenda: APS (T0) Água de chuva sem adubação; APA(T1) Água de chuva com adubação NPK; ARF(T2) 
Água residuária lagoa facultativa; ARE(T3) Água residuária lagoa facultativa.

Em relação à condutividade elétrica (CE), todos os tratamentos, independente da fonte 

de  água,  ocasionaram  aumento  do  seu  valor  nas  amostras  do  solo  estudadas.  Esse 

comportamento também foi descrito por Falkiner & Smith (1997) e Santos (2004).

 O tratamento APA foi o que apresentou a maior CE (1.387,3 µS cm-2), sendo este o 

solo que recebeu adubação NPK, além da calagem. Resultado semelhante foi encontrado 

por Nichele (2009), comparando a CE de água potável mais adubação,  com efluente do 

UASB e da lagoa de polimento. De acordo com Santos (2004) esse comportamento pode ser 



atribuído ao fertilizante químico adicionado ao tratamento com água potável. No entanto 

nenhum dos tratamentos excederam o valor de 1.7 dSm-1citado por Ayers_&_Westcot_(1999) 

como capaz de induzir uma diminuição sensível no rendimento.

Contudo, o uso isolado de um desses parâmetros não traz informações conclusivas 

sobre as alterações das características químicas do solo. Assim faz-se necessário um análise 

mais ampla, cruzando esses dados juntamente com o pH do solo após os tratamento, para 

avaliar a evolução da sodificação no solo. Nesse sentido e de acordo com Laboratório de 

Salinidade dos estados Unidos (USDA) após final do ciclo, independente do tratamento os 

solos em relação à sodificação podem ser considerados normais (Quadro 4).
Quadro 4. Classificação dos solos em relação à sodificação segundo Laboratório de salinidade dos 
Estados Unidos (USDA)
Denominação CE (dS m-1) PST pH Recuperação

Normal <4 <15 4 a 8,5 -
Salino >4 <15  ≤ 8,5 Lixiviação dos sais

Salino –alcalino 
ou salino sódico

>4 >15 Próximo de 
8,5

Aplicação  de  corretivos  e  lixiviação 
dos sais

Alcalino ou 
Sódico

>4 >15 8,5 <pH<10 Aplicação  de  corretivos  e  lixiviação 
dos sais

Fonte: adaptado de Bernado (1989).

Vale ressaltar que o resultado deste trabalho limita-se a um período agronomicamente 

curto, necessitando de maiores estudos para acompanhar possíveis alterações do solo em 

períodos mais longos.

6.3  Determinação das variáveis relacionadas à cultura

6.3.1 Estado nutricional da planta

Os valores das concentrações de macro e micronutrientes encontrados nas folhas do 

milho pelos diferentes tratamentos estão apresentados na Tabela 20.

Nos macronutrientes foram encontradas diferenças significativas entre os tratamentos, 

quanto aos teores de nitrogênio, potássio e cálcio. Os maiores valores foram encontrados no 

tratamento APA. Para os teores de fósforo, magnésio e enxofre não foi constatado diferença 

estatística significativa de concentração entre os tratamentos.

De acordo com critérios  de interpretação  de análise  foliar  sugerido por  Malavolta 

(1992), conforme se observa na Tabela 21, os teores de N, P, K+ e Ca2+, independente do 

tratamento,  enquadram-se na faixa de insuficiência de macronutrientes para a cultura do 

milho. Estes resultados também indicam que, nas condições experimentais adotadas, nem a 



adubação NPK, nem os efluentes de esgoto foram suficientes para fornecer a quantidade de 

nutrientes necessária para atender à demanda da cultura do milho.
Tabela 20. Teores de macro e micronutrientes obtidos por análise foliar
Atributos Unidade APS (T0) APA(T1) ARF(T2) ARE(T3) CV %
Nitrogênio

%

1,42ab 1,66a 1,09b 1,38ab 13,43
Fósforo 0,05 a 0,05a 0,04 a 0,05 a 33,25
Potássio 0,41c 0,88 a 0,65b 0,73 b 6,40
Cálcio 0,39 ab 0,44a 0,33b 0,36 ab 9,21
Magnésio 0,43 a 0,45a 0,45 a 0,44 a 11,36
Enxofre 0,29 a 0,27a 0,26 a 0,25 a 23,64
Boro

mg kg-1

46,58 bc 42,40c 49,51b 57,40a 4,63
Cobre 4,56a 5,26a 3,83a 4,20a 12,55
Manganês 94,08a 100,47a 82,07a  88,37a 8,37
Zinco 47,6b 61,25a 45,96b 51,87ab 9,29
Ferro 414,12b 541,81a 480,92ab 484,04ab 7,04
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade
Legenda: APS (T0)  = Água de chuva sem adubação;  APA(T1)  = Água  de chuva com adubação  NPK; 
ARF(T2) = Água residuária lagoa facultativa; ARE(T3) = Água residuária lagoa facultativa.

Outros pesquisadores  encontraram casos  semelhantes  de baixos  teores  de N e K2+ 

foliar após uso de esgoto doméstico.  De acordo com Nichele (2009) usando efluente de 

UASB e lagoa de polimento  em comparação  com água potável  e  adubação química  na 

cultura  do milho,  constatou-se que os teores de N e K+ independente  do tratamento,  se 

encontravam com teores inferiores ao nível adequado. Segundo a autora esse resultado pode 

está relacionado a uma possível baixa eficiência de absorção pelas plantas. 
Tabela 21. Valores críticos dos nutrientes na folha de milho
Macronutrientes Teor crítico %

Inferior Superior
Nitrogênio 2,75 3,25
Fósforo 0,25 0,35
Potássio 1,75 2,25
Cálcio 0,25 0,40
Magnésio 0,25 0,40
Enxofre 0,15 0,20
Micronutrientes Teor crítico mg Kg-1

Inferior Superior
Zinco 15 50
Boro 15 20
Cobre 6 20
Manganês 50 150
Molibdênio 0,15 0,20
Ferro 50 250
Fonte: adaptado de Malavolta et al. (1992).

Segundo Feigin et al (1991), mesmo que aconteça aumento no teor de K disponível 

mediante irrigação com água residuária no solo, a quantidade deste nutriente exigida pelas 



plantas  é  tão  elevada  que  dificilmente  apenas  a  irrigação  com  efluente  poderia  suprir 

adequadamente as plantas; fato este pode ser comprovado no presente estudo, uma vez que 

não houve diferença  no teor  deste  elemento  nas  folhas  sob condições  de irrigação  com 

esgoto doméstico. Os maiores valores de potássio foram encontrados no tratamento APA 

que recebeu adubação mineral NPK, embora isso também não tenha sido suficiente para 

elevar o teor deste nutriente ao nível de suficiência.

Resultado semelhante, quanto ao baixo teor de P e Ca+, foi descrito por Souza (2005) 

utilizando água residuária de origem doméstica no cultivo do café. Esses resultados podem 

estar relacionados à formação de compostos mais estáveis de fosfato, bicálcico, octocálcico 

e hidroxiapatita no solo, que são compostos fosfatados altamente estáveis. (GIANELLO et  

al,1995; MALAVOLTA, 1992; SOUSA & VOLKWEISS, 1987; RHEINHEIMER, 2000). 

Outra razão possível para o baixo teor de P e Ca+, seria a grande afinidade do fósforo com o 

Ferro,  alumínio,  argila  e  matéria  orgânica,  formando  compostos  insolúveis  não 

aproveitáveis pela planta, conforme verificado por (GRANT ET AL, 2001; SCALOPPI & 

BAPTISTELLA, 1986).

Estudo apresentado por Ferreira (2005) registrou decréscimos lineares dos teores de 

cálcio e potássio devido ao aumento da salinidade do solo, afetando significativamente os 

teores dos mesmos e o acréscimo de sódio nas folhas de milho aos 120 dias após plantio. 

Resultados semelhantes  foram encontrados por Alberico & Cramer,  1993; Cramer et  al, 

1994; Azevedo Neto & Tabosa, (2000).

Em relação ao Mg2+  se observou teores foliares um pouco superior ao nível crítico 

em  todos  os  tratamentos.  Este  resultado  coaduna  com  os  dados  apresentados  por 

Souza_(2005) e Santos (2010) que atribuem tal resultado à baixa exigência das plantas por 

esse nutriente, em relação a sua disponibilidade no solo. A demanda das plantas por ele 

pode ser atendida totalmente por fluxo de massa em condições de boa disponibilidade no 

solo  (FURTINI_NETO  et  al,  2001).  Acredita-se  que  comportamento  semelhante  tenha 

ocorrido  com o  enxofre,  o  que  pode  justificar  os  altos  teores  encontrados  nas  analises 

nutricional das plantas de milho deste trabalho.

Durante todo o ensaio as plantas de milho do tratamento APS apresentaram reduzido 

crescimento  e  permaneceram  raquíticas,  evidenciando  problemas  de  deficiências 

nutricionais generalizadas, sendo que as plantas dos demais tratamentos apresentaram bom 

estado de desenvolvimento. Entretanto sintomas de deficiência nutricional relacionados ao 



fósforo  foram  visualmente  identificados  no  campo  em todos  os  tratamentos,  conforme 

Figuras 08 e 09.

 Figuras 7 e 8. Sintoma de deficiência de fósforo em plantas de milho no caule e folha aos 30dias de 
cultivo 

De acordo com os resultados obtidos pelo teste Tukey, os teores Zinco; Boro e Ferro 

no tecido foliar  diferiram estatisticamente entre os tratamentos  (Tabela  20).  Segundo os 

critérios  de  interpretação  de  análise  foliar  sugerido  por  Malavolta  (1997),  conforme  se 

observa na Tabela 21, os teores de zinco 61,25 mg.k-1 e Ferro 541,81 mg.k-1 no tratamento 

APA e o Boro 57,50 mg.k-1 no tratamento ARE, estão acima dos níveis críticos máximos 

para a cultura do milho. Possivelmente os teores de Zinco e Ferro encontrados no tecido 

foliar no tratamento APA se deva a presença dos mesmos nos adubos industrializados. 

Os teores encontrados nos tecidos foliares para Cobre e Manganês estão abaixo do 

nível crítico mínimo para a cultura. Assim como neste estudo, os resultados obtidos pelo 

teste  Tukey  por  (Fonseca,  2001);  Al-Nakshabandi et  al,  1997  e  Duarte,  2006),  não 

apresentaram diferença estatística entre os tratamentos. Os baixos teores desses nutrientes 

encontrados na análise foliar podem ter sido provocados pelo ferro, uma vez que presente 

em alta concentração acarreta deficiência de absorção de cobre e manganês na planta, por 

participarem do mesmo  sítio  de  troca  do  carregador  responsável  pelo  transporte  desses 

cátions (MALAVOLTA, 1992). 

Não houve indícios que possam confirmar que os altos teores de ferro encontrados nas 

análises foliar estejam associados às águas utilizadas para irrigação, uma vez que todas as 

águas apresentaram baixas concentrações desse elemento. Nesse sentido os altos teores de 

ferro na análise foliar estão relacionados a outros fatores não identificados na pesquisa. 



6.3.2 Altura da planta 

A altura da planta é também um importante parâmetro de análise, pois a plantas com 

deficiência de nutrientes apresentam desenvolvimento insatisfatório, afetando diretamente o 

seu crescimento e refletindo diretamente no seu potencial produtivo. Para esse parâmetro 

ocorreu diferença significativa (p < 0,05) entre os tratamentos. 

Analisando a Figura 10, percebe-se que o tratamento de melhor desenvolvimento ao 

final  do  período  de  90  DAE  foi  o  ARF,  seguido  dos  tratamentos  APA  e  ARE,  que 

apresentaram valores muito próximos. Entre os períodos de 60 e 75 DAE verificou-se para 

os  tratamentos  ARF e  ARE um pico  no  desenvolvimento  da  planta  principalmente  no 

tratamento ARF, superando o tratamento com adubação química. Esse resultado corrobora 

com trabalhos de Nascimento e outros (2004) que observaram incremento na altura e no 

diâmetro da mamoneira com aplicação de água residuária. Bezerra (2012) observou que a 

altura da planta,  o diâmetro do caule e a área foliar  do algodoeiro alcançaram máximos 

valores quando as plantas foram irrigadas com esgoto doméstico tratado, após 120 dias da 

semeadura, como mostra a Figura 10. 

Figura 9. Altura de planta de milho ao longo do período de crescimento (90 dias) em função do tipo 
de água utilizada na irrigação

Figura 10 e 11. Altura de plantas de milho no período compreendido entre 60 e 90 DAE, em função 
do tipo de água utilizada na irrigação.

 (T0)  (T1)  (T2)  (T3)  (T0) (T1) (T2) (T3)



Mais recentemente Rebouças (2010) avaliando a Influência  da irrigação com água 

residuária  no  desenvolvimento  de  feijão-de-porco  (Canavalia  ensiformis),  constatou,  ao 

longo do período experimental,  que a  partir  da segunda medição  as  culturas  que foram 

irrigadas com água proveniente da lagoa de maturação apresentaram maior comprimento 

das partes aéreas em relação aos demais  grupos. Sugere-se que a aplicação contínua de 

efluente, durante o experimento, possibilitou um melhor aproveitamento pelas plantas dos 

nutrientes presentes no mesmo. Essa observação corrobora com Andreoli et al (2005), o 

qual  afirma  que  a  utilização  de  efluentes  constitui  uma  forma  de  fertirrigação  com 

fornecimento  de  nutrientes  de  forma  contínua  e  gradual.  O fracionamento  da  adubação 

apresenta benefícios, pois considera que os fertilizantes na água de irrigação são aplicados 

nos  locais  de  maior  absorção  e  prontamente  acessíveis  às  plantas.  Essas  observações 

evidenciam  a  importância  da  utilização  dessa  alternativa  para  o  cultivo  de  plantas  de 

importância agrícola. 

6.3.3 Análise de Área Foliar

Os  resultados  da  área  foliar  tiveram  diferença  significativa  ao  nível  de  5%  de 

probabilidade entre os tratamentos. Conforme se observa na  Figura 12, o tratamento ARF 

apresentou  área  foliar  ligeiramente  superior  aos  tratamentos  APA  e  ARE,  sendo  o 

tratamento APS aquele que apresentou a menor média entre os tratamentos estudados. Este 

resultado  está  de  acordo  com  os  dados  apresentados  por  Rebouças et  al (2010),  que 

estudando  o  crescimento  de  Vigna  unguiculata (feijão-caupi),  sob  irrigação  com  água 

residuária de esgoto doméstico tratado, observaram incremento dos parâmetros área foliar, 

número de folhas por planta e fitomassa seca do caule, folhas, raízes e total.

Figura 12. Área foliar de milho após período de crescimento em função do tratamento
 As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade.



Figueiredo e et al (2005) estudando a influência da irrigação com esgoto doméstico 

tratado e da adubação com biossólidos na área foliar do algodão colorido, constataram que a 

área  foliar  dos  30 aos  90 dias  sofreu  um incremento  de  mais  de  100% devido  à  água 

residuária com relação ao efeito médio da água de abastecimento. A riqueza em nutrientes 

da água residuária proveniente de esgoto doméstico tratado pode ter sido responsável pela 

elevação da área foliar  quando comparada à água de abastecimento (REBOLÇAS et al., 

2010;  FIGUEIREDO et  al,  2005).  Diversos autores  têm relacionado o aumento  da área 

foliar ao aporte de Nitrogênio na nutrição da planta. Entretanto Ayers e Westcot (1999) 

salientam que teores acima de 5 mg.L-1 de nitrogênio amoniacal podem ser prejudiciais para 

algumas  culturas.  Nessa  perspectiva  presume-se  que  pelo  fato  do  tratamento  ARF  ter 

apresentado  níveis  de  nitrogênio  amoniacal  próximo  de  5  mg.L-1   tenha  favorecido  um 

melhor aproveitamento pela planta. 

6.3.4 Matéria Seca

A avaliação da planta de milho ao final de período de 90 DAE indicou similaridade 

entre médias dos tratamentos ATA; ARF e ATE, sendo as mesmas superiores em relação ao 

tratamento APS (Figura 13) quanto à produção de fitomasssa seca (colmo + folha).

Embora sem significância estatística, o tratamento APA apresentou maior produção 

de matéria seca em comparação ao tratamento ARF. Comportamento inverso ao encontrado 

em  relação  à  altura  da  planta  e  área  foliar,  já  foi  discutido  anteriormente.  O  mesmo 

comportamento foi observado por Nichele (2009) que não verificou diferença na produção 

de matéria seca total e de grãos de milho com o uso de água potável mais adubação em 

comparação  aos  efluentes  de  UASB  e  lagoa  de  polimento.  Galbiatti  et  al  (2007)  não 

observou diferenças marcantes quanto à utilização de água residuária ou tratada na irrigação 

de  alface  em relação  à  produção  de  matéria  seca.  Entretanto  em estudos  realizado  por 

Fonseca  (2001)  avaliando  as  características  do  milho  e  Alves  (2006)  avaliando  as 

características  do  algodão  irrigado  com  efluente  de  esgoto  tratado  constataram  que  a 

irrigação com efluente contribuiu satisfatoriamente para o incremento da matéria seca da 

planta. 

Pode-se inferir, ao menos em parte, que tal efeito esteja relacionado ao fato dos níveis 

de adubação aportados no solo, durante o período experimental, ter sido muito próximos 



entre os tratamentos, conforme TTabela 16, e inferiores ao ideal para a cultura, limitou a 

expressão genética máxima das plantas.

Figura 13. Produção de massa seca (folha + caule) ao final do período de cultivo do milho, em 
função do tipo de água utilizado
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade.

Pode-se observar neste trabalho que a produção de massa seca não está diretamente 

relacionada com a área foliar, apresentando uma melhor correlação com o estado nutricional 

da  planta,  uma  vez  que,  segundo Wolschick  et  al  (2003),  quando as  folhas  estão  bem 

nutridas em N têm maior capacidade de assimilar CO2 e sintetizar carboidratos durante a 

fotossíntese, resultando em maior acúmulo de massa seca e maior rendimento de grãos.

6.3.5 Análise de comprimento de raiz

Com base  nos  resultados  obtidos  neste  estudo,  assim como  aqueles  obtidos  por 

Nichele (2009), foi possível constatar,  ao fim do período experimental,  que as fontes de 

água apresentaram diferenças significativas ao nível de 5% de probabilidade, sendo a menor 

média  encontrada  no  APS,  como mostra  a  Figura  14.  Não foi  encontrada  significância 

estatística, na comparação entre os tratamentos APA, ARF e ATE.



Figura 14. Comprimento de raiz ao final do período de cultivo do milho, em função do tipo de água 
utilizada
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade.

É provável, ao menos em parte, que tal efeito esteja relacionado com os níveis de 

adubação aportados no solo durante o período experimental, já que os períodos foram muito 

próximos entre os tratamentos, estes já discutidos em relação à massa seca das plantas.



7 CONCLUSÃO

No geral,  o  cultivo  de  milho  com efluente  de  esgoto  sanitário  tratado  apresentou 

resultados similares aos obtidos com água de chuva + adubação de NPK.

Ocorreu efeito significativo para as variáveis de altura da planta, área foliar, e massa 

seca da parte aérea das plantas de milho (Zea mays L.) irrigado com efluente de lagoa de 

maturação da estação de tratamento de esgoto sanitário Subaé.

Os teores foliares de N, P, Ca2+ e K2+ das plantas em nenhum dos tratamentos foram 

bastante para atingir o nível de suficiência em termos nutricionais.

A  elevação  dos  teores  de  sódio  no  solo  pode  ter  reduzindo  os  teores  dos 

macronutrientes  catiônicos  (cálcio  e potássio) na folha de milho cultivado com efluente 

doméstico. 

O uso de água residuária  proveniente  da lagoa aerade e maturação da ETE Subaé 

melhorou a fertilidade do solo, sendo mais eficiente que o uso de água de chuva + adubação 

convencional para elevar o pH do solo, bem como em diminuir os teores de Al3+ trocável e 

de H+Al e tão eficiente quanto para elevar a soma de bases (SB), a capacidade de troca 

catiônica efetiva (CTC) e saturação por bases (V). (confuso, reveja)

Entretanto  o  presente  estudo  evidenciou  limitações  da  utilização  de  águas 

provenientes da lagoa facultativa da ETE Subaé na irrigação do milho (Zea mays L.) em 

relação ao Na+ no solo e a RAS, devendo ser monitorados ao longo do tempo.

Sugere-se  que  mais  estudos  sejam  realizados  para  confirmar  a  viabilidade  da 

utilização do efluente da lagoa de estabilização na irrigação do milho, conduzindo o cultivo 

até a produção de grãos, para que se possa esclarecer melhor os fatores que contribuíram 

para o melhor desempenho desta cultura.
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FOTOS DO EXPERIMENTO
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